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No tenen raó els peasintistas que van .7pals carrera 1 pela
Ilecs de reunió de Catabmta amb un trlat eignird als . tina 1 un
/len g emec a flor de llavi. No és .vtititat,_ a degpit.de_totes les
prohibicions 1 dé totes les-restriccione, que, del dial 13 de gateanbre engii, els catalana hàgim perdut ni hàgim abdicat res d'agenci a '. ni que hi hagi tan solament res en perfil. Mentre molta. ora-.
dor- politice han de restar silenciosos i alguno periòdic de batalla veuen interrompuda Ilur publicad& totea lea grana :forces
ser ves de la raça segueixen en ple treball i en ple rendiment.
Repasseu, des del pronunciament ene,: la producció en el
carie de la nostra llengua. Hem pogut fer, en die menos i mig,
un. bella i bona collita.
El nostre teatre—una mica anätnic, certament---s'ha enriamb dues altes obres, dramätica runa, satírica raltra: "Les
vet ,s de la terra", d'En Josep Maria de Segarra, I "Vacances
reials", d'En Carlee Soldevila.
La nostra poesia lírica—una di les millors deis temps se.
indubtablement superior avui a la castellana—ha obtingut
replèndida reflorida de la collecció "Els postes d'ara" i ha fet
el noble guany de la darrera obra d'En Josep Maria López Picó,
"Cnc poemes", on predomina, a despit del tito!, la forma epigramätica. aquest brillant foc d'espurnes que tant s'avé amb
l'espera del poeta i que ens dóna versos puerila de misteriosa
clal . or estelar:

41 niutinir nit

4itinet

EL 19-110WIS S11'3111111 1E 11,JE111
;

Ti
*

iiÄLLI

T'EC)flGÅ. I CULTURA

T a' rribé per ä nosaitreti; en u» .vitats,' . en una linuitiscló sensa
horitzoMs, ea -u« -estrat egoismo,
que si bn pot enganyar un ins(D •l incas!~ ertvleat •poolaat
tat la Itélia tina actualitat. Es tant amh la imatge del.progrés
de tenme, no eireumstanciar- material, s'enderroca aviat en
ment,- que tonina ele catalans une cr isi a la quateempre c01t4
cid a tot l'Imperi de la idea re- monàrquica es un - suleidi yo- simpatiá, una fonda amista', dtteix el renterialisme, la aran-,
110111C iovembre
publicana i de la constitució luntari. I en darrer terme el per la terra i la gent italiana. est d'amor social,. i robsessid
D'un cantó es compren per- de Weimar, es dau a le per- que resulta clar As que a - la Relligats estretament per la de la - vida mesa inecanitzada;
feetament el xivarri de la rente- sistencia del xivarri bavarès. base de la politice d'aquest no- histeria, oberts a la mateixa que s'assequen i decandeixen
cid baveresa. El soldat baveres Aixh.ha mort alió. Baviera per- ble el que hi falta es intelli- mar, amb fiarles semblances sense la say a vivificant i fecunfou diurna la guerra un elegencia 1 ponderació.
metrà, arribat el moment, el
d'esperit, no ens ser ä mai un dant de resperit. En ranvi. cutment dé Primer ordre, segura- cop de tallad a la dreta. Aquest
' llena fer notar moltes Vega- tòpic el parlar de sentiments tuna sense lecnne, porta de
ment et millor eoldat deis que cota de timó es cada din mes
des que resulta colpidor veure palesats cada cop que l'avinen_ pressa i fatalment als ~initio
hi prengueren part. La guerra, enlajan. La vida del gabinét Parrelament que te en aquest teca ens posa alt contacte. Vull cismes i les febleses decaden-s
etle fou teta principalment per Stresemann número 3 es - un Pede la idea de predestinaelb. parlar, sense treure't del s'en tistes, a la innocent vanitat drt
gent del carne, pel pages, tro- pur trontoll. Una indiferencia .A Baviera es professa això-sen- caire modest, d'un' d'aquests ditetantieme. i finalment, per tin
bit a Baviera, país eminentment
general endeja: aquests movi- Se la mes peltre punta d'ironia cases, perque suggereix . proble- proees degenerathr arenterat, a
agrieola, una font sie rendiment mente. Despe,is de Stresemarin
i noraes PS crea en la fatali- mes Interessants per a la rios- la descomposicidi del poblis.
Un roneeete estret i tale pot
inexhaurible. En aquesta Iluita vindrà una diehulttra militar tat favorable. L'altra fatalitat, tra joventut. que en justifiquen
fer semblar a alguns que la eni:
entre Munir). i Berlin s'hi ha de que servirä de pent • a un inirt inofensiva o l'adversa, ea el comentara.
Corresponent a l'amable invl- fiara. Si 110 una enemiga de
veure principalment una super- tent de restatleaeiti, general mo- deixa per als altres petates citatienten. PS una nnsa , represen1
vivencia de la tivanlor entre el närquica. No es Ven en la pers- ladane del planeta. La idea fle hirió d'un eminent savi italitt. te
un temps perdut. que podrei
camp i la chalet, entre Phorne pectiva (lel pais . cap fora per la predestinad() es el que dóna teta duran! el cure que vingue a aprofitnr - sc millor. Temen. ruga
de da trinxera i l'emboscar, del oposer-se it aques't assaig ge- nodriment i forea a aquestes sil donar la paseada primavera, un flill l'aforisme popular, que el
front intern. A cap fine d'Ale- neral de tornada a l'antie. No nistres figures de la reacció, prefessor nostre es traellada
de Por- Ilegir nn fach perdre rescrInre'.
manya Ps viu cama a Baviera hi ha ' cap periil de revolució 'Si aquestes figures tinguessin' aquest edil' a la rinfat
—Mira, nen, quina estelada!—
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que
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en
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genda, difosa a Vd l'Imperi,
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per
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—Pare, des de l'allra banda
les
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per
a
la
perquè
qui
cop
Kapp
dels
ruateixa
força,
perduda
que la guerra no feu
dones, inuseri creure que
sanee altre estImul. decidiren
lambe ens miren cada nit?
als campe de batalla. sind de vaga general. vitt deis interes- mantd es una causa exterior a acompanyar-lo. per tal de colla- tot el temps pugni emprar- se
sos creats. de :rescorrialla i de
de
ReEl
comte
portes
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i
per
obra
de
la
elles mateixes.
La trasplantació de les obres deis clàssics grecs i llatins
horar en el sen tre)all. I fa peor en 1/11 mateix nhjeetim .Contra -u
• rt aqui una realitat les deixahles del gran partit Ventlow i el general Ludendorff, dies, en el mere sever d'una riament. ola avantalgery1'orre-4
al nostre idioma, que realitza la Fundació Bernat Metge, ens revolucid.
que foil. Tota la realitat aleimpressionant.
Adolf Hitler i el comte Arco aula. P115; digueren les ameres- jar la intelligencieli do:nen una
ha donat dos volums més: el primer tom dele discursos de Ciceamplittid 1 un roncepteirtt'stc
Mes que res. dones, el movi- manya, interior i internacional, —Isssassi presumpte de Kurt sion% del seu viatge d'estudi.
ró, traduïts per Llorenç Riber, i els "Records de Sbcrates", de ment reaccionara baveres és un s'ha enearrilat i s'encarrila cap Fisnor—no lenco pas necessiEl que convida a parlar d'a- leal qtie repercuteix d'una-ma-'
Xenofont, traduïts per Caries Riba.
moviment simplist a. de entran a la ereació de la dictadura tat prover maese coses per quest fet tan senzill, As la pon- nera favorable en el malea reno
La illustració mensual "Bella Terra" ene ha ofert un mag- misties, formet de records. d'in- reaccionäria, peda qui ha do- demostrar el que valen. El sol derada proporeid que en les de la teenica. n'era färil-clamen-,
niiic primer número, culte i muna, artístic i literari,. on el genuitats i de cribe de gent que nat un terreny d'exereitacid, un fet d'haver-se eonvert it
converses prengueren la teenira trae a bastarnent que elsiTmest
per respirar, una impuni- sacerdots dels instints mes aub- i la cultura general. Aqueski grano tittnics sbn temb4,-"im et
nostre "Apa" ens ha fet present d'una allegorie de la tardor, es vol esbravar. D'aquí la sera aire
tet
i
una
justificad()
a
la
reacferrarais 1 terbols del germants- joves que una bona mesada de sentit general. hornee.
q ui! tota sola val per nül dibuixos i que hom no es cansa de crueldat i el Soll por esdeveni- ciú. ha estat Baviera.
Per mieleein, el cos general (14
me els mantindrä la posieid as- vacances treballaren en un la-.
mirar, sobre tot cap a la banda on hl ha aquella figura de l'acor- dor. No podent rompre la elan
ha
un
simptoma
que
de
Hl
segurada contra les competèn- boratori vuit horca diàries, •pd.. conoixehients base de la cultura,
que
els
ha
tancat
s'entretenen
dió, insuperable expressió de la malenconia.
dieta venir a donar comet e ex- és designat amh el nom elässie
les fustes de la gä- &risita per provea' el que diem: cies.
enriqueix
La nostra'ciència, persistint en la seva feina múltiple, ens destroeant
tenen
la super- elusivament de la seca tenla, dhumanitats; perquè
de
laa. Persegneixen amb un re- el prestigi que a Baviera ;en
I
('aquest
fet,
la
Pils generals derrotats,
l'esperit d'un Tons de compra/adóna l'interessantissim estudi de caràcter prehistòric "El
anal)
un
to
de
suficiencia.
No
ha
vivenria
d'aquestes
figures,
una
reticencia
i
amb
finament
qual cosa no estan sols els ba- preve tot el mal. Amb agrestes Unen rtixf: salieren atribuir ira sió humana quo porta )'entronvas campaniforme a Catalunya i les c' oves sepulcrals ealeoliti- desconeguda
en els iloes eläsde lesperit al sentir uni.
ques", de Serra 1 Vilaró, editat amb la cooperació generosa dele" sies dels " pogroms", els jueus veresos, prosa que aquest po- figures al (lavar/t. la pèrdua del justa valer a rada una de les cament
versal. Són els bornes ()beig e a
benemèrits patricia que sostenen el Museu Diocesä de Solsona. que hi tenen botiga ()hecha. hle vitt de la pura llegenda i gust per la prudencia i per la activilafs de l'esmeril; exemple, la vastituil del món pludames,
sobre les falses donades
si es vol, pe.
Encara liem d'esmentar la.represa de la publicació: . de jeta Troben que eófi uns &sierre- (pie
vj oritzeeici l'hora es sanee importància
es preüeupen dele enrase -1"W/ pn-,
d'aquest viure s'hi pot
Miiv'rrtelf en AS5Tradt6" atino- rhstfneforidditkPetilli dete'preobres de Rankön Llull, el catalanIssiml universal esperit, doctor late, uns aprofitadors de la ea- rar qualsevol . eoSa. No hi
per a ble. Ele que es 'maquen en la
tante
blemes•
mes
interres
thetrofe que m'unes esteta a les pas l'excusa de dir que Lu- nal, Altea cosa no es demana refierte desenrdtllament de la s mittació professionel o de rlasse
ami) claror dé foc internzI podem anunciar In prepa4'ar:16 del
, es p1py. gee „ el mi reepitspiA *--üblifiwelßfneldiniiribterttiate4
flospaften iiestfita‘digntlat Cebo
segon volum de l'"Anuart dels CalaliA" retigrit Alene gantineles.Del Tractat. en diuen doetintftiesesulailiese!$-sue
i—l'et-zef:'Aquese" Kiriftertseti;
el
un
geneMirant-ho serenament,.,vee- tadana'atiati In generositat en-0
(
alt,
encara.
i
quVes
dubte un tant asad:Meat. bir/r solliVakTv
farà
possible
en
(l'hm
terne.
contra Eranea. es ' perla ral molt lun. Ilistbries. Es cerleseitud que porta de ve_ tusiasta de neme d'ideat:
Si aquestes branques de' nöttit'til
an
el lriuntf d'una construceld cent la
Per fi. ele amere: Infritzone
de la revenj a 1 de la guerra
fica',, en aquest perIode • de fereat .deiuni , pditic, Per totes .les com dels ohjectes de primera laniont lifitlil tajar l'aelivilat, (t'Europa a la manera i segons gades..a matrero') la impacien- infonen ardidesa a Eänim. ritoele. haurem (te rrenneixer una
d'un polifi e civil. !inri) no hi
aPres circula la saba fecunda en silenciosa eiabcfrati&..be'ytiq
II
gust
francés
1
l'afianeament
evident: minora, en el to intel-, Pelota a l'individua, independencia
necessilat. I diguern-ho ciar: problema quan es; traída de
Parts en el punt mis alt del
al petisa meut liori I zona que.
l'Opinad, el narrar, la massa.
n'ijar un militar. Les guerree rontinent. 1 entre, el Kronprinz lectriel . Col-tratan, enmparent-ia igualment poden ésser oteaamb el Fono anys piaren. El-,
mes amb Hitler que ami) Von guanyailee prialtutixen generale
i el Wittelsbadi. entre Hitler i persistent e, earrifiris. ein d'une dore per ! a l'esperit en l'obra
Khar., Ven Miar, matara' les botas i lee guerres peratiaps.
Aren. entre Ludendorff i He- poca, eind de molts — i sorna, estudiarla en /a pau dala camafirmadoras que rada die fa !la trinxera o al front
assegurant d'esser el "me- ds igual. produoixen generals wentloff i amb l'alut del anee- mes abnegadament 'deis arta_ bra que materialment per l'e's-'
M'ato, penager" teenic del cop d'Estat (intente. El ciare Pll el pur som- ri de Baviera. Alernanya es tro- nims ‚per la difusid d'una guatd en el viatge:- setitis
4-1.1 degeneral, As considerat cona urt ni pol. dones. donar a la figu- barà altra cegada isolada de (manea; Si nn han donat inert - rh. que le.:joventut
ei
mort,
do nada
de
conèixer
tot
el
meta.
i
l'opinad
anglesa,
plenitud,
han
in-,
sig
de
ea
:fritas
traidor. L'home del cartee es ra de Ludendorffl'air e (l'un
perh, d'una manera peno enItä de les -frnnieres, Can altea
Hitler. A les cantonades surten gegant. De seguida' . prieta.. que que demana per conveniencia,'
per necessitat una Alemanya intensa per fer-se sensihla. toril sfui oneirPment: i de for,
la
sobre
aquest somni nc posi
amb la profusid dele bolele
demnerätica que proeuri no fer Sense exagerarle s Mustelas, pnt ma(id pnt isser tan : directra
la tarda papers que (liaren: Vo- peara de loe dr la realitat del quedar !Internen:. altea solució dir-se que acial contenen a can_ ViVa. Can fan neeseIrria23ter
altre
canal
ten/ Hitler! Abaix Von Khar! davant. nn tintirh
no tindrit que cercar en altres erelar-se en la gent espiritual- a la ilagacht calorit zeda del ensCAUSA SOBRESSEIDA Les ordres de Von Khar no sún que dissoldre•s.
OFICIS CANSATS
llore el contrapès continental ment viva de la nostra terra. tre — Mines; i .enses
m'uretra
ds
lii
falserlat
VOSI)VP
I
(rana un grata de eivilitzacid mes tina justa eenee vaniteril .ni -deHa esta( sobresseida la causa que ev.- nbeides. De les set del
que s'esperriva d'Alemanya.
dtimat amic meo posseeix un
pe/sic/Vi
en
qué
vitt
l'ola
la
reaoa
Moprohibits
endavant. són
el
ras
que
la
reareiö
alenia seguint • se con tra En Josep Corno.
enlabie - 1 afinada. que suavitza garnents. 'Base la mes fertna
MI
repertori de velles cancom. tie
nje els grups fi8 mes (le tres riO alemanya. Falsedat de posi- manya vulgui repetir l'experi- asprors. Sdn ja nombrosos. i de plenitud intellerfual. d'expe./cudits i de velles anècdotes. Alzó delta i Cabré pel .noposat ¿dicte d'in.:
id
conseient.
sens
dulde.
la
Mi
no
lii
ha
perennes.
I
a
a ca- ben yeriats d'u' earäeter. ele rienda i d'oheervarid, per pofóries a 'exércit, con& a conseviOncia
Uir que el meo estimat amic ti
muts que justi- ment suus l8117( i fe Ilenci
der exigir tle la teenica: posada
eis ilnibiputs, un hom s'lti
la predestinad() favod'un ar t irla publicat en el diari Fenicia, manera de dormir per les cali- qual cosa 110 fa
:nemäria privilegiada i a l'ensems
van
ole
ficar una altra vegada aquella
al servei d'una coluntat beta ter.,
entas de les hanaes imposants
troha bó. 1 equ o st 'progres Fe rable
i
mirarle
sobre
Frende Reus, el 28 del darrer sctembre.
!leria de llegn- papers esgroguetts
la profunda observacid de Maxi- en, ja aleteen/ si d'aquest país ducació social no es degut; a jada el Sri( mäxina rendiment.
L'ATENEU EXCICLOPEDIC de reaccionaris que recorren
Pul s.s. EH m'as,egu r a que no hi ha
Ja rompenetradd de la cutciutat cona aquell que va a fer milla Barden - que la enrede- en quedarä alguna cosa mes alira cosa que a la cultura.
co ' ,, tan saborosament instructiva cum
POPULAR, CLAUSURAT.
delira de la història d'Alema- que les enes. L'any 1.8tre era
Cal constatar , aquests • - tete, tura i de la ternira, porta.serenata.
aqr sta... Potser si. Però no tiuc
Per ordre de rantoritat governatira,
Seria equit ocat suposar que nya do la faeilitat inaudita i tot el natin que marxava contra perquè eón el més real estimul dnnes. ttn major progrés i nna•
tetr i u CC dedicar-min. Amb prou
ha esta clausura l'Alaben Enciclod'un
estat d'opinió semblant no implacable amb que la riesgo Napoleón i les idees 'aoves. per a la•continuitat en la tasca. eivilitafleluS millor a les narione.
:&11C donar un coi) d'ull a la prcm- pèdic Popular, d'aquella cinta.
Es a l'ens r ms un sòlid roenen
pot
sortir res, per?) seria dirigent ha enganyat sempre Ara, encara seria tot el m'en' Sovint, en els . anye darrers, en
sa
dia i seguir a empentes i y odoLo -' aquest poble. El sol Id que que marxaria contra AteManyti, Resistir a - manifestaciens o ac- anead edneatin -en la formada
dita
com
exagerat
creure,
el2rgeti3c-14zet•ir2brilIn
1
• el moviment deis 'libres i les refent els joves nbis
tes culturals,. sota 4 qual artadenderff en eis seus discursos, a Alemanya es perita de dicta49 , -4 -t---leetar..)4,;)4q991031_1
3 d'ara: com puc aspirar a cecadura militar. ds ja una provorienda brillant es Veis Eartifi- humeras i mes emprenedors,
una
sortirà
Baviera
en
de
que
Pla
Jorge
•.3137,, ie=1 Europa noca. La descomposi- ()arid. El perlar de real enrede)
-, ar-me amb el paperam d'atetes
dositat d'una rosa encara no mes lliures espiritnalment. - amh
ip/- /les?
penal-viva, feta nade que per im- majare prendario-irme snriale
mea amic. tanmateix és tossut,
posidd do l'ambient. cok prr &e ardite en les maleixes
& ¡D757...,eil
-1pre que em troba, per enllaminirIra patrimonio ideal dista la maxima as- l'estere de le voluntat. ens hem meses professionals. Quelenm
"Detengo aqui mis refleciones que
"Nacido fuera de esa región, creo
c- - 1
de
justicia
social.
rt, em recita algun reman.; de l'any
preguntar anguninsament si la (raich romenea trrsgorrar-sa,
pirad6n
me llevarla& muy lejos, para decir con. amar tanto a Cardal,' coma los que cretamente que yo no quiero nada. ni
".4hora mas qua /ninfa es indispensa- eroada per In dallara arribaria d'una manera vaga per?) ja Sell1 84- o retreu alguna frase teOlNaga.
-------- - .
lo plasman en
arisi i Guijarro o del general
ble proceder ron cautela y no estibar
a erro-dar. Avni. mirant entorna, siblo. eta la nostra joventut,eue
BOICOT A LA XIRGU de edo hacen alarde yerró
digo que mi trato nada. ni admito nada, ron elemenbanderas de rebeldía.
dc PO- enalitzent, en medie • diferente. treballa: estudiants. crem anPer bi que .'actriu Margarida Xir- amor por Cataluita impl7ca indispensa- tos que no empiecen por reconocer como curse en empresas aventureras
detalle variate que drixen pol- &tate, obrera. Cal donen. crin-rneedidSle0 enfermizo. que ac aso esta
/ir ern va agafar per la gira de gu, de fa uns guaita anys, l'OSSOja ob.re
ble y necesariamente, amor por . Espa- el principa • motor de una acci,M comón, baranda aquellos que necesitan justifi- sar el batee d'una evolurid. sen- linear somero mes, intrnsament
la :queta i cm va die amh un accent
tMadament a fer desaparèixer el deis ña, y así tomo no conerbiria atoar se- cl amor a la Paria. que se inmola, que
enIPICOMIO PrOCedi lttirltnplimisme. miró Pebre pacient de minina. per-,
dei,:table, però ple de regust motcarota de la sera declamació castellana. paradamente el corazón u, la cabeza de
eretuye el amor a la fraternidad car Sit origen, s que Tes presenten se un exagerat
amb cap descoratja- •club l'entusiaerne eernercat mai
een/ sta:
la cosa li /ea servit de ben por. De tan mi madre independientemente dr1 resto de los pueblos, dicho este por lo que Jos reaccionario ds1 orden, ssmiandoles tameme
metal, es pot constatar et cana( • he será endebadee. flecordant
"Viva el Duque% a la parada;
pon, que, segons llegim a La Actua- de toda Mi Persona mora! y física, asi interese. a la.t extremas izquierdas, ni como salvadores
estan a su lado fet i posar una Mejor i mes i tultiost a enea tan serizilla, perh
así
gentes
que
hoy
no
/. /a el Duque. a la rev:sta;
na
lidad, de ilfendoza,"malts espanyols
no roneibn el amor a Catandia o el excluye tampoco el reconocimiento de
y, nada mas propicio eonfiada esperance en els re- :mesen socint obliciada. que dare usted. parece nada
han assistit a les representacions de amor a la tierra en que watt, sin que personalidades históricas que dentro de incondirialmente
•
/ritual de lee jriventuts es basteix
para tal efecto, que una quimera ab- sultat s futura.
- cansa ser progresista."
Margarida Xirgis pergeta és catalana". d'e ;manque necesaria e indestructible- la unidad «palote& Pueden recs -izar
l'estrevenidor.
como esa de lanzarse- al campo
un
bota
simptoma
que
es
surda
Es
"Duque", naturalment. era el
palabra,
que
no
quietien
Scnse eoteumtari.s.
en
misión... Y
Carlea PI Bueyes.
mente el amor a Espata entera.
en nombre de un ideal separatista, y• vagi esvatint aquell maitu igge-.eral Espartero. que va iise e Duc
ni
de
seadmita
nada
ron,
locuras
ro
nada,
muehos
"Concilie y disculpo
CARTA D'EN LERROUX
confundiéndose elementos que entre st ,. florar-si de la - tediara i la P211- ¡fflece~e•
le la Victòria i que ti consagrat
paratistas
o
aliados
suyos.
,
los arrebatos de la
tratarian de -explatarse i traicionarse.
tura general, ¿pie vol dir indiRe t allem de El Progreso, òrgan tomo se disculpan
ti/rece nou Ce la Barcelona vella. El
"En cuanto a otros elemen t os, sindijuventud irrefle.riza. y las he oído como
"Un saludo afectuoso a las .antiabs' ;ferencia, el no licistilitat.
sarialistas,
simPlt!gressista que es queixava d'haver d'En Lerromy, la segiient carta, dei-,
calistas
por
ejemplo,
maníson
se oyen, las blasfo.unias que
y tne reitero suyo siempre correligiona• Peritixh, guau els joves con- LA M'UVA A EUROPA
'Ir formar idc cridar tan Sovint amb zooula teratament:
dr estados pasionales, o de plensente obreros sin filiariiM política rio,—.4. Lerrottx."
• ferericiants parlaven, admirats
"Madrid, q de noviembre de ¡923.— 'estaciones
debe ser ~Pretextos diferents. era un !dha.
posician
social,
nuestra
ni
sola
educación
moral.
per.%
en
cuanto
er,
•
querido;
de les pedrea dala eintnt eter2
"Viva el Dequet• a la parada: 7 Seiler don Jet! Pein!. — Ml
materia izarse y con- HM /ralea y leal Nosotros remos a
"Lt, MAINAD.l", SUSPESA na, 1todia remarcar-se, amb
La orla alemanya oontInus
amigo y terreRgionario: Contesto a su: .tado ello pretende
v , va el Duque!, a la revista..." •
la Reptíbliea y procuraremos, una tez
aerlin,
naturalmente
que
moliese
en
justicia que equells vestigis
Per ordre dc rautorilat governatita
oberta. Khardof ha hagut de se.
que sea lo mas liberal, lo
Si; fa tr7a ie7ta gràcia. no ho negro. Mimada del dia-C.
estabeeida.
granPatria
amor
n
la
el
en
tni
.surge
coinqueolhgies,
stmbol
avui
sin
la
"Se me ha informado tambifts
que
ha estile 311SpeS0 la publicació del set•
Peni qué vol que fad d'aquesta qual'imita, a la rasa, a la Historia, a mds progresiva. lo mas denweratica
mds pura abstraceid arttstrea,— Inmolar a formar Gol peen se.
tnanari infantil La Mainada.
cidiendo ton lat Noticiosa Ustedes de
tira a hmes d'ara? De quin mal em
nos permita el estatindnisnin ife ntiegtro
el
patrimonio
»toral
y
materia:
todo
el pol oposat del nnin de la tec- que eta popullatee—ele tome—
alq
tuarirä la rec.rdanca d'aquests verses esa locura que trae soliviantados
bien entendido atto si yo llegase a
LES C.-1,P1ITNE.S NO ESTAY
fica en. el concrete industrial no et voten seguir per Maree
gimes elementos. a pretexte de consti- que R1403tros antecesores elaboraran con mis,
ron la "Gaceta"
el
Poder,
In Bretón ie los Herreros o de qualpersonalizar
PROHIAIDES.
modern — representen l'exem- demanat al concurs dele sosia.
de la repdblica 'su sacrificio, para protestar contra esos
demostrarla que se pneie
+evo! dels sets successors o preder-es- tución u croe:caceo
toS la , mano
que dicho de otro modo no wroeintientos repulsivos. naciona lismo S09
Rectifiquem amb Malt de gust la no- pie supervivent d'un poble que l'atea; ole nacionalistas ealgtk
como yo soy, y
l
tan'
gubernamenta
/nrs? No voldrä pas el meu amic que eataana,
conozco
ningfilf
"No
en una de les itcsIrgi hall els problenies reals,. prärtles
quiere decir otra cosa que
nadie ele aventajaría en ticia publicada
ecrigui aquesta fackia en un bod de significa ni
orse no sea reaccionario. La et ademas ton radical que
la vida, asientf un mestratge son la dimitida- dillie" U ItsP
establecer fas bases de una últitnes edicions relativa a un ofki Sra. ,de
pero
Paper i ten plegadeta la fi« <hm un Separatista«.
orlo,
porque
la
humanidad
I una orgenilaachS•allieonadore alza tamo« poden tome tio.
filoshfiearnente.
°aventador
NO ya por
s'ovar
ustedes
que
Sitgeg
Pel
era
a
"Cempreneleran
saciar de Mildo y de Protsraputari a tal l de talisman infanies su lenta morcha,progreshxt **rimada
len tole ele -temes. , •
prohibint l'entrada dc la caputseta
correnien cio politices, que serio ruin camina
' 11Orn. Finatment, eletaNINK4Ytie?
merales quo, :pela. Por tanto, parn esos elementos
jiu emitid. entre /es ruines beet, tiernamente, estafe*,
.1
muy" fraufeds y retado, tisil grr.,f4- hacia 'as grandes unidadd
nuestra
eny
platea-id',
natura
fisica-''
tteda
ya
prepare
misma
otaittrotests
Nn Je d'esser rogreisleta la cesa
'la
afir...
ideila noma entierra, per evocarNte ben informan, pedem ama
100, de gime que ai quiero ,nit puedo
tdnto que ' SiOnifldeat Mies que,'
q ue fatiga mis en l'epoca present. - en reitsediitr,.todo lo que liare es esa di- *emi r e* la fierra out habitamos. sho' ,datl en
rollei de re/ce:fui° so prohi- bt els avantatges de la rompe- regat de tenme '
w 'a acanjaadint econásica presente, mor que
porque
'no
es
le'
.;
prpgres
ha
sianifitstee,
.
elle
que
d'altra
banda.
no,
hi
de
la
captitsta
al
tempk
: netracid die la téenlea la cul- ea,. qua topa un
que-.
vida danjusticias, pera sin bits pas Isis
-reta" y signifique o Aseda significar
listes,
mismo unidad que smitariano, condena. itoiven ene quo d1l C adoairamos com- (cosa, (55 tot ea: d'innumbdueia del se- I tera, semen la quäl can obra wy„, e/ /Me
geseia, solidaridad, filArafre eco.inteli
ello
sionie
f.'nfici veritah lement cansat Es el er
tan elementos que, se ameren eidn Iff tededades ter judes grr, lue ide ir wettoll dale. te Mandas; xy& bleet. Ami que *hijas, usa faba. ¡gran 1 durable ds 'possible.
s'ejes que
a un Mil -N'O a& N port. aPOrdp, lo te. feeilsat4ite eentdi tir al ianes,
fer eliaris queso
delacid sobre et Seda l ANIEWNIffisid tkniea e gclusive, tatbee, leat .
Mapa tela ion/lobee 'afirmen.
CO1b4
lea
natioorr,
cóØpeits
o
ewliss
ele
individuo
cota
les
e
n.
e
Si
OINAU •
Palele hititllic4
&iikosta repeldia. esiipdfiY leva*.
*- 10« fi MIME* »Cite In tate& • dial l'
*Mi& _
_.
femkofee
•

Full de dietari La Política
-

*tela

peilt; cenitele ceeetlidt ten el re-.
colliment d'un arte Intim hä es-

•

•

_

TITZ AC I ONS. DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 1923

El

Al

«el

Divisasgermageas

sonsa my

1312 ene
71024 • • • • -s
7:25 ala 11111,
Alarant . • •
513 se
11111; usa
entabla.
. •.
Colonias . . •
Plame

Obra

Ball Tane
242/11
911'

Alt

fe* •11 MIS
Me 2110 5148
1315
3118 84111
..415 :415 3175

Frente,
tatuo&
Beata&
ase Urea..
3275 Liturgia.
Delata

NORIA DI MADRID

4281
134'63

com. eme Po*

35' 44

3010
33.114

Amortizable 4% .

1:Wanda .
111111a . •
aova Tork
Portara
Suecia
Boba .
Argentina
anua
Grecia
Noruega
Dinamarca

Tablees

.
Sucre* P.
>meres out
BORRA TARDA

710re
Alacant •

Oreases. .
Colonias . .
C Metrop.
G. Metrop. .
Aun:amibos .
Plate.. . •

Obra
ara
Sea
Wat
a' 5

BORSA

All )Ball Tea
012
84. 25 5• 01 5105
1 483 1 4 10 148'
6415 (445 6115
120 1.2* 13; 12r 5
175
lar
fi'
3150 3950 35'
Zi'

f.edules .
Norda . .

DE LONDRES

274'

513ea1 i 1. .
Yritheil .

fa 2111 13

Tinca anterior
Obertura . .

31973 3185)

2550

5110

.

2513

Seron telegrama .
Tinca
.
•

SUCRES

Patita

Gener

Ilarg

M3I4

:523
8517

ten

34 93

2450

3485

1535

ala

Mere

eso Menr
Juliot

e

n o 1

Obertura . . . .
se .:in telegrama .

temporals no s'han rebut els
canvis de Londres

2010
21:3

2016

Tanea . . . • •
als

Ocia.

oc

Is

E

orl

g

Degut

S.al

lt

Tanea 26 nuvbre.
664
491.
LIVERPOOL
501'
50;
Ta p e& enter10, . .

Nova York
DmPWbrs

25.J

LIISP.

NOVA YORK

471

1/ 25

rea
ue

Cotitzarions del dia 26 de novembre de 1923

Rillef14

pegues.
trances.
n'urea.
/1511are.

7157 79611
18114 11116

Pra g *

3361

▪

175

Berilo.
Viene

' 2 50

Limeta.

Molledos °e Alf0fle.
'edad.

*28

Espulga

ei

Amorlizable 6%
Exterior 4 % . .
Rana despinte. .
llano Esp. de Credlt
Cane E.p. RIO Plata

karOl
Corso.'

erro 7073

Inflarse.
Peones

84/3

!ateriere

MERCAT DE COTONS

CARVI DE MOR

BORRA DIE PARIA

•

20 0.

er

'91 7

5016

1'33
15 71

19

199)

OIL

190$

a

CAPES

Nova Orleans
1 anca' 2 O novbre.
entente? . .
, ' I la Tonel
(1berlerli . . .
lo,e'robce.
• •
9/1*
orann tele g rama .
rot
Mare . .
Tanca
. . . .
Mal);
13?
40/101
85/
srtemore
octubre
7e2-

Nova York
Dispombie

or

34'50

3478

3405

•

•
CANCOMUNITAT DE
CATALUNYA
lana% Con

DEUTEE DE L'EtTA7

theiC*- AIGUA, GAS I ELECTR1-

..ba-ICSACtOts5
CARRILS

CARRILS

CITAT
Antr.
Cort.
14ntr. con.
Ante r
Ala fort
NalIrese-tierwe
ee.
• Bluld kiel. e% 75'
Emprestil 1914 , • 72'25
*25 701 Villelbes 4 % . • 77511 73 5 I tau. 111U14. 4%
r
inte
la
4
%
7050 e atan Elrt 6% r
1310. . 71
71'
•
25
70'2! 7719 tomanses 4% . .
s.
6%
93.
Mauresana 5% . . erro
C. C. Comunal. . en.
es. 31505 ()sanes 4% . . . 7575'
- frainvies BEG 5% 98.
C.
. 84'53
6%
1
DIPUTACIO DE BARCED. 70•11' 70 Tuaela 5% . . •
" 4% 76'25
C. Gral. ala. 6 % .
. S..% . 62.
&r
No....».rci
. 11....
343 ... 11.1.p
:1.73
:
0v
13:
6
:
4;
5
2
.
:
2.
:5
E.
4% 71 1*
"
SI..
ASO.
LONA
en 6 , 90
OBLIGACIONS
VAllES
sarrie-liarcel. 6% 10295 10275
Eme. o noc000. 1. 7150
OH 04-7 II,.
Fer. Calaldiien o% "0 77 Si'
OPI
Antr
6.0011.000. . 77'S
'
8510
Exterior
4
%
Ven. . (-atelana 3%
•'"
631,
8%.
•
or
8315
TransetlantMe
e
ia.e60,006 3. 75.
7058
E,
81,21 as.)'
e.
4%.
g
045
AIGUA.
GAS
9
ELECT1• 13.000.000 G. 7•'
0,85 1, 51'
6705
6"..15
Pamplona.
6%• mea
seso tr 3erieritat .
85'
D.
g
rriteils
ver.. . • 65.
6.
AJUNTARIENT DE BARCITATAntr. kor1 • Fllipmes
se
•
are
..2 .0
E.
4 1/1% 99.2h
57
15
q
o
n.
se"
Bar
E.
Ira
c.
Lo
M
.
s.
y,
Jan.
84'4,
CELONA
S'abra
Cosco
.
111•2
.
a•
$
6215,
1
v01
•.%
51750
•
4ntiIrtes 1.•
019
LT
>a r rea 4%. . .
ese
MI83101903. .
1115'
1 504 4% 00'....,
•
2.
.
est3109..
•
eso 78':•0 imor o txable e %
1904. •
•
1012 5% a'
67 0
•
3..
• B 8.
gens 6%. • 9775
78*
.
1005. t.
r
11
35
%
s
t.
9
9
5:
:
1
43
0
11990
4
90'9
S075
Y.
Z.
A.
A.
6%
• G
St 7715
Aslantl
5%. . . • 113
...- 4904 A.
B 4 1/2% 763.
.•
"
77•75 7P50
1906 3.
pret..
.
.
a"
1:505 691:10 Alee' Ba.rna. 53 9. I567:
C 4% .
• tou
7775
.'6%. . • • 97*
1906 C.
•
111.
'
4% 1050
D4%.
1% A '4'S
•
7154
7%.
.
•
1907 D.
•
4216C 10t•
4
1/2%
7665
7
'85
•
E
• ii er 94 0
RPK.
l'Erre
9. '1910 D.
65'
..
a' 5 16
•
5% 86'75
'8'5 7..*Z5
t 9't $ ea
0..funres
•
ale 8,
4
1/0%.
8
35r
'001, 15
"
•
6% 140%, 0015
O 6% .
0 , 1911*.
II 94P
eso
•
5% . 91.55
53.24 , 0
G. 0.-E. 1:1 4 1/0% 7 1 •.5
k
71
'U 94'O
ala P.
C. Coi. I eut. 5%. 02.
el 1913
7.175 7.•25
• 1X e 1/2% 71
7,25
• 95'
Vidriera 5%. 37
•
11.
ga , .
71' 70'
• E. 4 1/4% 73. 75 71'5 Unin
/025
S
1017 A 9571
S'inocua 5%. . 92'25
•
1914 s.
O 6% . . 21'3 52' Culis ber ga 4 1/2 525j 64'
Fran. 1884 2 1/2%"
7f .1
• 5 gel
0. 40173.
.
Bons a% by . .,0 8925
• 1 078 Y 1/9% 557 ' 55;:25
S0
78-50 1075
•
Naval 5%. . 84'
▪
C 94'
94'40
•
o 5%.
7650
Bon a. 5 % (4,,-,.
•
• 3 4016 64'55 Direeles Y 1/4% . 53'75 5S2 ..M".U, pim.
.
1919 3.
"
U 5%
neus-lioda
Y
78•75
1
/
4
%
4675
7675
•
19111 B.
A.
1 Graella N 7%. 94 1*
.r
tueres
c
5%.
.
•
112
.
.
.65.
Lleydes.
.
‘s
e••
5 037'
7 103'
Sr
•
e Y ega
•
7-%.
tila. •
'
6% . • al'43 orfeS
0550 5575 Ow %reo. G. lott• s /O 99 17150 ()remes flx 3%. , 1.77S
Ab
e
Cumpla 1509 .
95-5C
31
"
Bous 6%. 872.) Si 6, Cons. I P r n. 6%. 91'5,
•
-Isis.
• el 10114 1,1 97 ()mies Var., ,
•
E. del 43)1154 5%. . ea
87* '
,g,
"
1... t. P. fLiu. 5 3/4.
1907
9. • A tete 101' r car.ereä 5111 4. % . . .,
▪
..
e.
6%. 1 il'
8175
• 3/4. as.
egos Retorna.
61'.5
e lay o. 1.n.sc Vasc Asturiana
E. 51. d'Ebre 5%. . 70'
• P" o. 1993
1. 4 . ••'.
SI. O. de lleco 6%. 84'
99'
parre
a. P. E. Mol. 6%. 715
»
g . oree
•
4.1. ti. Carbol. 4%. 105'
e e e e
108'
PO:te ;rima • :IX
»
bous
oloi cirons 4%. . 58
7%. 79'50
araler 6%% 60 6773
Cases 111741?.
8 , E. C Elet. 5%. . 74'
•
'
6%. , eirr
Mines slet IU( 6%. 84'
o ' SevIda
9423
II. A. Eimet. 5 %. . IIIM 10075
andan» 5%. . . 70
6%. 85'
• " 01313-1383. ar
'
"
secundaris •% . . 55' 61'25
6%. . lbc 1 n 1'..a '1. Eran. Esp. 7%.
n

egAVIe9 .

d7

77'

MERCAT DE

Arar. Cort.
Paor A'E panvä . 566'
Bane de %llamara .
Mane
csialemya. 1812
Credrt 1 fmrks. . 115'

"BLATS.

311M372.
de
Canal& t Mala
altrernaltre
e a* dar
Anad
tpeeue en Desates 100 kr tome ...a
seanun vaso ~ea.)

••••
40 a 41
.17 " 38 1/2
33 • 54

..... .

FARINES
peca

Extra local ......
Correal 10Ca . . •

"o a 75

de

67 " 61

de
Sienes • ealra Centella. .
de
, 1111. . • de
Sanca correa 0505

57 " 58
co " ßt
" 58

bala

bl e ee •ldn4 ddllia .
.
Eavoa Extrem.
l'op one Extrem. o Alslajaals,

FERFOCARRIL-; I
TRAMVIES
nrense
Manre gg

c

RIGUil, GAS I ELES. :P.1CITAT
art.
Cat a /ala
.

% erra estrengermi

dO "
"

33 "

,

33

98

97

alance amanita airarme. 44/46 do
1/2 " 28
lltalla arrugas alteraste. 48/50 de
44 • 40 1/2 blanca arrugas anarnateis 52 1 54 di

• Impressió

09

.

- carrie del Morfi d'apeen
De 1• 1 al ro de novembre prop>assat aquesta Companyia porta un
ugment en la Seva recaptici,-,
750,553'37 pessetes vista la mateixa
recaptació en les esmentades dates
de l'any 1922.
De l'i tle gener al ¡o de novembre
proppassat porta un total d'augment
en la seva recaptació de iu.789,99G7;
pessetes vista la 'maciza recaptaci,",
en les esmentades dates de l'any

1922.

A la Junta Sindical del Collegi
d'Agents de Canvi i Borsa i de la
Borsa Oficial de Comerç fa saber
Ja de Madrid que el jutjat de primera instancia i instrucció del districte del Congrio, d'aquella Cort,
acordat la retenci6 de les Obliga-.
cions del Tresor al 5 per 100 culisató primer de gener de 1922 dos

anys data serie A ',eneros 44,08
a 4411

Dr. lioguer More
naflsú .1111 .19.111421 1e• do la 1701* ea.
Imedvir. pe* mema. did ame

eir.t
0684110111.
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Dr. Durán, oculista
dels Hospitals de Paris. Viena.
Huila pest, Basilea . Friburg i
Consu lia: Alsn'abre,
"1'11 a 1. i a la tarda, de quatre
u
StS. dilluns. dimeeres i dlv endre s ltda. Universitat, 31, 1,

Anuncis Oficials
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DRASSANES DE LA MEDITERRAMA, 3. A.
De conloriona l 511111) raeOrdat

P. E. M. VIVOMIR, S. A.

er la Junta General d'Obliga-

cionisles d'aquesla Socielat, celebrada el .12 do noveinbre de
923, os fa avineul als.posseidors troldigai ions no stinlieittles
que, Si ditts el zle :10
dies, a comida' . de Itt ittsecciti
traquest ' , Mi le al Iiiiilleti Ofieial de 121 Provincia,
manites_
voltintal gindirar-les a la Companvin DrassaIles del la Meiliterrinii.t. es tronaran por sintlivadeS, occeplapt
I o ls i eme un dels compromisos controlo pels tenedora d e
flids sintlicids f i lis a la data. -Barcelona, 22
novembre de
1927. -- I.zt Conlissjó,

Fills A F. Mas Sardi

1 SOLER i TORRA G
BANQUERS

va obrir ahir al públie el $eu establiment, situat al car-

rer de les CORTS CATALANES, 620 (davant del "Coliseum"). Telefon núm. 5196 A.
Els estocs mes importants i niés ben estudiats d'Espanya en: Isoladors per a construccions i reparacions
elèctriques - Fibra vulcanitzada - "Nichrome" per a resistències - Fils per a bobines Conductors - isoladors
d'alta i baixa tensió - Napa magnètica - Cables metaltics, etc., ele.
ARTICLE DE RECLAM.---Flexible "Vivomir". Supera
el milico' en qualitat. Els nostreg.preus 560 els més baixos
Important remesa en cami de'la insuperable lampara
. d'ircandoeVencia
ROTTERDAM-LAMP

IBIRBBBIRBBRIBB•BIRBBIRB

B a nca- Cae - Valen -Ctooni
20. Rambla del Centre. 20

I

Telèfon 1430 A.

els anàlisis fotometrics del gual han meravellat als enginyers especialistes europeus i americans
Productes EleAre-Vetal•lúrgics "Vivomir S. 'A."
Corto Catalanas, 620 - Apartut, núm. 866
Telefon núm. 5196 A.
BARCELONA
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VALORS - CUPONS GIRS - CANVI

Negociem tots els cupons
venciment 1 de desembre pròxim

Sabó 'LA OCA' Docto r Montafià
(JUALITAT
$Í 'J(5

dels tiuspitals de Paris. Peli
veten. sala Pau, `:3, prsi.. 2.'

Fabrican': J. ALERM. MATARO

metge agregat dele Hospitals de Pare. Gola,
Nao I Orelles. Consulta de 4 a 6. Constan..
económica d'II a t. RD/s. de leo Flore. 4. Primer.

naves i Cd, 5. al Ch.

Institut Quirúrgic: Directora, eis doctors Emili Moraga.. Sitia
Pérez, Girona. 24. principal. segona

SANCA. CARVI, VALORS
Sembla d.ì Centre. auto.
Te lel e» 12304231
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Els que la ploren fills Vicens, Antònia i Joan, fills polítics Josep
Sitjas Mas i Maria Teresa Bergé i Coll, nebots, néts, Mes, besnét
frrí1ia tata, fan avineat a Iban nsí coneguts gue e! pròxim dia 28,
a les vuit del mati, se celebraran funerals en sufragi de la scva ànima
a l'església de Santa Maria de Sallent, i els estimaran l'assistència al
dit acte i els preguen un pietós record en les seves oracions.
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noticies

aquesta corporació ha celebrat
sió ordinària que correspon a la
ent setmana, aprovant-se tot el
figurava a l'ordre del dia, senhavtr-hi la més lleu discussió.
• sprovä una proposta d'un senyor
gidor. demanant que l'Ajuntament
quireixi nous aparen; per a rexció lincendis. puix en el darrer
preduit es notà la manca trapamoderns i perfectes.
Encara no hi ha hagut cap aficior que hagi fet sentir la seva oraris a les sessions públiques.
- II jutjat d'aquesta ciutat cita
r p. O. a Antoni Caries Bonet.
L'emitas cultural Centre le Lectuha soHicitat permis a l'Ajumaeer instalar un aparell recen& radiotelefonia i radiotelegraen una de les seres dependen.
i enserns permis per collocar
antena entre la torre de Sant
ere, i la de l'entitat.
aqu,st aparell será destinat, enaltes objectes d'utilitat, a (até
so o puguin oir els concerts que
ibd ament es donen des de la
me fiel. de París.
- fan celehrat una reunió geeral. ;revi el corresponent perrnis
et rantoritat competent, els elemento del Centre Autonomista Rerraquesta ciutat, per tal de
nctar dassistir a la reunió del par:O federal.
- Les muntanyes reines han
aparegut completament blanques,
tavent descendit notablement la
:unperatura.
- La Unió Ciclista Reusenca
maula per avui una cursa de 40
railómetees (volteo pel passeig de
llata i . havent-hi valuosos premis
er disputar.
- Avui visitara aquesta ciutat el
tatent equip C. D. Júpiter. de Barcelona. per tal de jugar un partit
olisteis amb el Rens Deportiu,
ampi6 de segona categoria de Caolunya.
El dit encontre ha despertat for: interés entre els aficionats.

MORA

likalitalrignat
la filia d'En Caim6 liebbeeta
Biblioteca d'autora exudas :-: Ea
pro d'un sanatori per a nena
Excurti6 mama
Altres noticies
Confeti:acá del doctor Josep M.
Roca

LLEYDA
noticies
Ulinntament de Bc11-11och ha acort:: celebrar dues fisco extraordinä.
: una el dia 23 de febrer i una
..7a el 28 d'octubre: fira mensual cl
:omer dimarts de cada mes d mercat
r.manal cada dimarts.
.,11s iiraires no seis exigirá- arbitri
e clip mena.
Castell. sei de Mertirgd. ha sollicitat autorització per esmn sertei de' dotxera-auto'
:ni)» per a la conducció de passatgers
.:re aquel noble i Lleyda.
També ha solficitat permís En Eran:sc Bullic per establir un altre servei
Ttre Corbins i aquesta capital.
- Han estas Ilicenciats els individuo
tropa excedents de plantilla del cos
gusrnició d'aquesta provincia.
- la guardia civil de Sant Llorene
da Morunys ha detingut el reí duque
.a. Joan Costa, per extreure Ilenya
la finca anomenada "Pujol de Vi-mantelis" sense autorització.
-A conseqüència (le la clausura de
Fattit:d Cultural Catalanista, on hitea també el local el Centre de De:s.r.d,:its. es fan gestiono per tornar a
taUir aquest Centre a un tnolt
cerstd d - aquesta capital.
Diverses

Watt BO fit

En acabar es canti "Juny".
estat una testa simpática en exreimt.

Continua la baixa del preu del
fvnt-se peques transaccions.
El vi novell es paga a 1 . 75 pessetes,
Iran eirrega.
-

ToNNOELLA DE MONTORI
Catarina. La Vire de Sent Andeu
L'apler; comarcal que anualM 'uf SP celebra el dia 25 de
anve mbre a la capella de Santa
Caterina, es vela coneorreguG•insa.
Al mati es tocareis sardanes
a l'Ermita, i a la tarda Torlidie, en el
70 a lla. A la nif
La feota de Santa

111i Hui hall.
Divendres, dia 30, celebraaquesta vila la fira de Sant
A ndreu. una de les mea Import ante de la comarca.
JC/11

S'estan nrganitzant importiede testes per a aquella dies.
El Club Deportiu Montgrí 14
MnIraetats dos intereasants
Malita de Futbol.

El presidellt Ebert ho
eilcarrega a Albert

prim its

L'Ajuntament de Salt ha acordat
posar el nona de Joaquim Ravetllat
al carrer de Sant Jaume, i collocar
una làpida a la façana de la casa
del sisaseis carece en al qual va morir el meritissim
- Ha mort a Madrid la senyora
Nemisia Caimó, filla del Iluitador
republicä federal senyor Pere Caimis, de Sant Feliu de Guixols, que
va ésser diputas a les Constituents
espanyoles del 1869 i va preudre
part activa en els esdeveniments de
La Bisbal del mes d'octubre del mateix any.
- S'ha anunciat la subhasta de
l'usdefruit de l'almadraba "Canyelles gran", de Roses, per 18,322 pessetes.
- S'ha possessionat de l'Escola
de la Casa de Misericòrdia d'aquesta ciutat el mestre senyor Josep
Valenti.
- L'Ateneu de Girona ha acordat formar, dintre de la seva Biblioteca, una secció especialment
destinada a obres d'autors gironins
i d'altres que tractin de la ciutat i de
la seva comarca, per tal de facilitar
Ilur estudi.
- Aquesta Junta Provincial de
Protecció a la Infantesa ha remarcas a la de Barcelona les immillorables condicions que reuneixen les
costes d'aquestes comarques per a
la creació d'un sanatori antituberculós per als nens.
- S'ha suspès, per falta de permis de l'autoritat, la projectada excursió de l'Orfedi del Centre Repubijcà d'aquesta ciutat a Perpinyà.
- Diumenge al mati, en intentar
pujar al tren corren, va caure a la
via el viatger Antoni Garcia Fontefano, quedant amb els dos peus seccionats. Es malaurat anava a Lió,
acompanyat de tres filies. Té 50
anys, i es natural de Lorquí (Múrcia). El seu estat és gravissin
- Ha mort, després de rápida
malaltia. el senyor Emili Sala, funcionari (lel Servei Agronómic de la
provincia.
- Divendres vinent, dia 3 0 . el
doctor Josep Maria Roca donará la
seva conferència a l'Ateneu de Girona sobre el tema "Infantesa i minyonia del primer dttc de Girona",'
havent-hi gran interés per sentir-lo.

VILAFRANCA DEL PENEDE8
Falla literaria :: Comentarle
Mercat vinícola
Lt.nch
El etmanari catòlic "Acció" ha
- it la publicació d'una tulla
,i. dedicada al; ¡oyes, sota el
“Bellesguard". la qual conté
i poesies d'Aman de Rocafort,
dnti Casta i Mestre, B. Tallaferro.
knaa Maria de Saavedra, Josep MaiI Soler i A. Mestres Cenes%
, ,rea interessant .
- "El Cris del Penedès" r-edica
tonal al Comité par la llengua
(atad- a. elogiant la seva tasca cultu7:1 atribtica.
- A l'Esbart Coral "Catalunya
'ha celebrat un lunch per fes' • J4r: :'obertura del nou cstatge sotal.
Ea destapar-se el xampany, els seter. Serrat, Guitart, Gallemf, Mas.
St11:17s i Boye, van dir bells mots
os,:.nt la tasca de l'entitat i l'obra
&1t icons de Catalunya, essent força

4

ilífl'1is"

,0

Estocolm, 26. - Ela peribe
CAPTURA D'UN VAIXELL ANclics comunistes escandinaus
GLES A LES COSTES DE NOafirmen que el novena de MosVA JERSEY -:- CANONETG
con ha eshorrat Suben de le
60,000 DOLARS DE WHISKY
Ilista de potencies existente per
Nova York, 26.-Els guardaa la Realsia beixevisla. Gap bolcostes americans han canones e t- is l a anirà, d'aquTendavant.
jat i capturat, lluny de les cosa Suissa.
tes de Nova Jersey, la goleta
El diera levestia" publica una
anglesa "Pomako", a bord de la BELGICA POSA PER OBRA L'ULTIMATUM PER L'ASSASSINAT DE GRAAF Interviu amb el Comissari de
qual s'han ineautat de 200 caiJusticia. Noursk. el qual ha
xes de whisky, el valor del qual
rlarat que el tribunal proletart
puja a 60,000 dòlars.
sahrk pronunciar un verediete
lada satisfacci6 a l'ultimättnn
Berlín, 25.-E lsenyor Khardof ha tar la cartera d'Afers estrangers.
La tripulacid ha estat feta declinat l'ofermient de constituir el
respecte el que I fin trames per tal que rnontemnant ele assassins de
L'actitud
ects
socialistes
presonera.-Ha Vas.
nou Govern. La renúncia és deguda nota Govern, depén no solament del sets fes efectiu, el més tard el 23 Vorowski i Ilurs rempliees.
tenent per talo 01 Coceen helvé.,
EL PROXIM MISSATGE QUE a l'actitud dels nacionalistes i po- programa, sinó també de la sera com- de l'actual, la quantitat
EL PRESIDENT COOLIDGE pulistes.
.1,250.000 franca, en concepto lic i allres elements. En un a lposici6.
LLEGIRA AL PARLAMENT
Els nacionalistes han negat Ilur
Com se sap, el cap del non Govern, de multa per l'assassinat del tre article el maleix diari dóna
EL PRESIDENT ŠS PARTIDA- ajut, i en tractar de guanyar la coo- senyor Albert, és l'ex-ministre del tient belga Graff, i (le danys i a entendre que els stiviets adop.,
RI DEL TRIBUNAL I. DE
peració deis socialistes, els populis- Tresor del Gabinet Cuno.- Radio.
perjudicis a la familia de la taran la tornada al terret_arab
JUSTICIA
tes, al qual partit pertany el senyor
victima, PS procedí aquest ma- repressäliee. - Radio.
-oLondres, 26.-Segons comuniquen Khardof, s'han oposat a la combilf, per ordre del govere 'baga EL GOVERN SOVIETIG
Berlín. 26-El senyor Stresemann
de Nova York al "Daily Telegraph", nació.
AUGMENTANT LA eVA..sha negat a encarregar-se de la car- a Duisburg Hamborn, que bou
estä virtualment terminada la redacEls nacionalistes són partidaris de tera d'Afers estrangers.-Havas. . ore es va cometre l'assassinat.
FLOTA AERIA •
ció del pròxim missatge que el pre- constituir un Govern burgés exclua l'embargament . de material
Londres, 26. - Segons el COrrell•
ES
PREPAELS
SOCIALISTES
sident Coolidge llegirà al Parlament. sivament, solució que rebutgen els
ponsal del "Times" a La Hala, el Gorodal. pertanyent al Govern aleREN PER A LA LLUITA
A jutjar pel que diuen personali- populistes. centristes i demòcrates.
many, materia/ que tenia cons- vern soviitie prossegueix metòdic -'
Berlin,
26.
Els
elements
tats ben informades, M. Coolidge
Davant el hado de Khardof SelltEanava a Murar a -aquest ment l'augment de la seva
parlamentaris 'consideren que fruitfabrica
declara, respecte la situació interna- bla probable una solució a base de
Les fabriques Fokker han-rikaii .'asrde la eintat.
cional, que la política dels Estats demòcrates, socialistes i centristes. ele socialistes estan resolts a unaL'embargament.
el realitza rerament dos enarreei del Gabitiet
rebutjar qualsevol Gabinet que un representant del Govern
Units s'inclinará, ans que tot, a asse- -Hayas.
Moscou per -al Iliuramem--ele • ene
gurar la prosperitat dels Estats Units LA LLUITA DELS PARTITS vulgui posar-se per damunt,
avions de combas i altrer_tiae cents
-sobre la totalitat dels
abans de preocupar-se del benestar PER A LA CONSTITUCIO DEL deis partits politice i en un
de transports. A Amsterdam' ha ces-,
gons i furgons existente.
de les altres nacions. En segon lloc
camp no parlamentari.
NOU GOVERN
El material incautat Serä po- meneat l'enibarcament dels aceleiplans
es pronunciarà a favor de la partidSi el senyor Nlbent. aconse- sat, a la venda fine a assolir la cap a Rússia en vapor holanteens. Berlín, 25.-Continua a Alemanya
pació dels Estats Units al Tribunal la lluita dels partits per a la cons- gueix constituir el Gaminet, pequantitat fixada en l'ultima- Radio.
Internacional de Justicia, amb la titució del nou Gabinet, sense que ro') no obté la majoria al Reichs
MONSENYOR
condició que aquest actui amb abso- sigui possible de jreveure quin sen ä lag. el president. Eberg disoldrä tuna. --Hayas.
n L.ILT DB GRAVETAT 2,;IIESluta independincia.-Havas.
Eassemblea.-Radio.
el resultat.
DETENCIONS-15E RELKIMSOSS'assegura que qui feu fracassar
ZEIGNES ES ACUSAT DE
Rige, 2e. - La salut, ditnon-o
LA FRONTERA SERVO - ROMANA les gestions de Khardof va ésser
DE
DIILLEOAL
COMPRA.
senyor fiteplak,
HOLANDA VENC SUISSA
Stresemann. Es considerable possiVISES
pele soviets. ha empit,toratj
Amsterdam, 25. - En el ble que el president Ebcrt encanematch internacional de futbol, gui la formad() del nou Coreen al
tem la sera mort imminent
Berlin. 25. - L'ex-preside:d.
Els soviets - han, empaltmat •
Holanda 11;1 vençut Suissa per líder nacionalista Hergt, el qual ha
del Consell Zeigner, es
LA
FI
D'UNA
DICTADURA
Radio.
a 3Inscou algures • rellieses. i
quatre gols contra un. aeusat prls comunistes de la
declarat que si es produit tal erenDARREDE
LES
SIONIFICAT
han (tetina-ad urt-sitcerdiaLLAIcompra alega' de divises per;
Maleas el sen partit no eludirla el
RES ELEOCION8 :: LA LLUITA
gians feligreene.-Radio7
LA CARRERA INTERNACIONAL seu concurs.-Radio.
una suma que PC fa aseendir a CONTRA
LA
TERCERA
INTERCICLISTA DE MIG FONS
FIS DEPORTATS POLFT:Le
tres miliens de mares ale- NACIONAL :: CAP A UNA PAU
ES PARLA ALTRE COP DE
A PARIS
manys.-Rad o. s
A RUSSIA
STRESEMANN
RALCANICA?
internacarreres
.
Etm
les
París. 2 5
CINC CANDIDATS A LA CAN- VIOLEN'I"ElanTEto ENTRE
Riga. 26-Han dial '13fiainl'-vutt
tingueren
cionals de mig fons amb entrenadora CELLERI I CAP DE PROBABLE,
elereinne
que
'Lescamps tle ceseemenmtlekvertvrdeportatts
NAcioN.ILIsTEs I SEPARA- !loe
queda classificat en primer lloc Son-dita m e ro ge passat a thilgit- politics a Stmdra i a Siberia, a molla
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dats a la Cancelleria síni cine. peró listes, sostinguts per la polieia ginn dietarlin'a instaurada poi SOBRE LA ..RECTIFICACIO DE,
Grieg
&meló musical dedicada a
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musical dedicada a Grieg.
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condiciono la de la dimissiú immediaLes autoritate d'ocupació han d'agraris i de comunistes, els
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Dusselolorf. 26.-Un centenar II (lid ad'or di t'un!. afirma que multitud ;inmensa formada per
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La Cambra de la Propietat Ureleetors. El periodista M. HoS'assegura que el senyor Albert pre- tase resultaren tres separatistes romptar ansh la inajoria de la ne de menció,
bana -:- Di eeeee e novele
raco Chauvet, repnblich, regi- sentara avui al pesident Ebert la morts i (Hizo ferit s.
El Rei es trobava "a1 Pa1iif'
alambra. L'assassinat del senyer
La Canibra de la Propietat Ur- dor d'aquesta ei tat a t , ha Atea_ nieta del flott Ifinisteri.-Havas.
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Catalun ya lot plantea:1e d'al brea laf tenia abonas el ¡bate de TerBerlin, 25.-A Gelsenkirchen can- ; EL DIRIGIBLE "DIXIIUDE"
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- Ha pies pOSSPRSIÓ del seca latuentari Socialista". is de creure que policía de forces suficients per,conla carret era die Monleada fine a
Velinti
Talé, 25 -Fil tornar a Cuers el di- repalriats (rol batalla ele
restanid d'aquessla eintat, i el chrrer de directora de la Biblio- avui . quetlarä definitivament constituit tenir-los. Es parla d'ha -ver-se regisda, rompost d'un cap, 8 efleills, •
l anear del terreny que posseeix teca Popular , la Srta.. N'Aure-, el nou Govern, el qual es presentará el tras fins ara sis morts i uns vint fe- rigible "Dixmude", que hazla assistit tu elasses 1 315 de tropa. -- .-.
l'esmerilada Conspanyia, i la Ha Saberles.
rits, però els diaris de Berlín diuen la les maniobres navals, fou serrares,
dimeeres davant el Reichstag.
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VAGONS ALEMANYS
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iCITAT DEL TEMPS A CATALUNYA. A
sitikelo krifiiiPERICA curatzút
Xarxa

CONCERTS DE- L'OR F E() CALES 1 DEL ,MATL (Observado» de la
,
A LES 7 DEL MATI.' (Obeerladoee . d'
"1711.AINDIICtÄYLIPURE
TALA' PRIMERA SESSIO
Nord d'Aldea 1 mundo,' Mudes pa • • Meteorológica catalana, coommieades per talaban):
,:; C4STita.
cenas IN):
MIQUEL LLOBET, QUITARVa celebrar -so l'anunciada
El temes és navel i boira» a tot Catalunya, obserAl centre de la Pedir/ruta Ibérica es troba un nueli
JUSTA
pae,4 l'eleedió de Junta,
de pertorbació atmosférica ami), pluges generals i
vant-se pluges a gran part de Tarragona i Lleyda.
passat va inaugu- boires,
4sieht itriiiienats: President, rarDiumenge
Actualment
neva Ileugerament a la .Cerdanya.
comprenent també el migdia de Fratiea i N.
brillantment IOnizó Catete d'Italia.
La temperatura rnäxima ha estat de 18 graus a
Febren •: (0>i; . vice.(president,
la
serie
dels
set
concerts
anuaLes altes pressions són a l'Europa central, proRoquetes Figueras, i la mínima de o graus a PuigFranceee-,Q4vijq; secretad, Iticerdä i al Ilac Estangento.
card Gat'.Cfics,'..ildeseeretari, Pe- ciats en dies festius, a la tarda. duint en general bon temps en aquelles regions.
Aquesta
primera
sessió
fou
él" Llaurd; tresorer, Lleunard
Oakia de la Cruz; comptador, confiada a l'eminent guitarrisVicens Moneda; vocal, Josep M. ta Miguel Dlopet, el qual oferi
un programa selecte i variat,
Puig.
La nava Junta te el propò- formal amb obres originals per
a guitarra i transcripcions
sit d'actuar enèrgicament.
Sor, Mozart, Bach, Coste, GraASSEMBLEA DEL SINDICAT
nados, Falla,. Tàrrega i AlbLLIURE DEL RAM DE L'AIGUA luz, i tres cançons populars caTambé va reunir-se en as- talanes harmonitzades pel prosemblea aquest Sindical, a la pi concertista..
qual hi assistiren els companys
El prestigi del nom d'En LloRoig, Sales i Ors, els quals va- bel. tan estés a l'estranger,
ren estudiar la crítica situad() :tiren sempre que aquest artisque s'apropa en ei ram i la que ta es deixa oír a casa riostra
neeesseriament se'n derivare un públie nombrós i desperta
veritable expeclació. Per això,
per al febril i textil.
Fou acordat el nothenament malgrat tenir Hoe ha mateixa
duna ponbnela enearregada tarda de diumenge dates altres
d'estudiar amb dele/retó els mit- manifeelacions musieals d'im,.AMOWIRA
jans que haurien de portar-se portancia. la sala del Palau es
bewn;
la pràctica permWels obrers vejé ben animada.
no arribin a la thdorosa situaLlobet assolí un exit
d() que aels crearla en cas d'un romplel. pnlez,ant en totesies
obres que execute el seu gran
atur forçós i per evitar-lo.
'Va nomenar-se el Cumile de domini de la dificilissinia teca. VENTS SUPERIORS. A BARCELONA. ( Sondatges de l'atmosfera Iliure, a les ;, del mati):
barriada compost pele com- nica guitarrista. Llàstima, peAltitud, metrea:
250, 500, moro, 1500, 2000.
panys Salvador. Puigdollirol, • rti. que dins el Palau la guiDirecció:
SW., SW., SSW., SSW'., SSW.
tarra ha de lluitar desavantatBonet, Costa i Sanjuan.
Velocitat en metres per segon:
3,
6,
lo,
16,
21.
Diumenge vinent se celebra- josament amb les dimensions
rà una nova assemblea, que de la gran sala, on. malgrat la
.pels assuniptes a tractar serà seva admirable acústica, es
(BSERVATORI METEOROLOGIG DE LA UNIVERSITÄT DE BARCELONA
perd un xic del que Inés vol 4
de gran importancia.
Horca d'observaci6: 7, 13 i 18 hora
aquest
instrument
COMITE PRO-PRESOS
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 755 8 , 752 .9, 7528. — Termòmetre sec: 13, 167, i3'r. — Terúnica
del
qualitat
la
'an
tal,
mennetre humit: 12'5. 154, 13S. — Hutnitat (centessimes de saturació): 94, 86, 86. — Direcció del vent:
•41. Sindicat Lliure ha fet 1) ú- sen timbre. tan insinuant, que
calma, SW., W. — Velocitat del vent en metres per scgon: o, r, 1. — Estat del ce!: talsat, seré. —
1P:tic ,e1 que segueix:
una
111inuarnent
dins
,
ascilla
et
Classe de núvols: strats; strats.
"Posem en públic coneixematisos
súbgama
infinita
de
meta t de tots, per tal (l evitar
a
la
pot
trametre
na
es
(jis,
Temperatures mar emes a l'ombra
cenes anomalies. que solament
Maxima: — Mínima: 11'3. — Minima arran de terra: 9'2. — OseinaciO termometrica: 6. —
eompanys Roig,. Clavijo i distancia ett que el so per la
Temperatura mitja: 147. — Precipitació aiguosa, de s ele les 7 llores del dia anterior a les a7 hoces del
-Fort,. del Comité pro-presos, seva poen intensitat no impressiona ja a bastament luida.
dia de la data: n'o milimetres. — Recorregut del ven t en igual temps: 30 quilölnetres. — 6bservacions
els autoritzats per rebre
les
en
i
reeoneixent
particulars: boira bastant espesa al mati. Finja lleu- gera.
els'dabatius que es facin per
transcripcions
interpretades
per
aquest
indiscutitj algú pretengués recaptar En LI 'bel una vältia
so- vet liada mes o menys ensopida.
emb 'aquesta excusa, que no ble, per la seva fidelitat.
En el dia del Sant, al mati tindrá
bretot. ben dificil d'assolir en
De "El barber de Sevilla",
Illoi uuu, ofici solemnial a la Casa de
faSsin els esmentats companys,
preguitarra.
representat
al
Liceu aquest
Caritat, tenint l'encàrrec del panegiric
baui1416 nega-r4e enoabsolut a el diamtssó de latrae.
les oliros any, al personatge mes feln:
Cl Molt !aire. Sr. En Josep Molera,
fnr-ho. Tots catan autoritzats ferina, de bon
en fon el "Figaro", del celebrat baTEMPLE EXPIATORI DE
arxiprest de Terrassa. i al vespre, funper -sollieitar", pece el -co- originals. En elles "sima"
els
ofocplenitud
i
seva
LA SAGRADA FAMILIA
chi al teatre Romea. Diumenge.
rítono Straceiari, toril per la
brament" no poden efectuar-lo iota la
variats
i
sorprenents
dia 2, al migdia, al restaurant del
qualitat de la veu de l'artista
miss 'cine els esmenats cona- tes mes
SANTA MISSIO
s'aconsegueixen
sense
estor
Tibidabo unirá efecte l'àpat de gercom per la seva desinvoltura
pari:és?'
Dimecres vinent, a dos quarts de
aparen'.
en escena. llom dieta que (mea
set del vespre començaran a la crima manor, al que podran incriuse's tots
En Llabet fou calorosament
Straceiari sortia a escena feien del temple de la Sagrada Familia els els socis.
ovacionat i ja en acabar la seLa Revista de l'Art (Ir la Forja mimes Huna les bombetes
actes de la Santa Missió, organitzada
gona part dol programa llablicarà un nómeo especial dedicat als
friques de.Jadnaleria. Fou..fett en aqttella tinença parroquia!.
gue d'afogir una hca.
aplaudit en la "eavatina" i en
De dijous, dia 28 de novemhre, a! aprenents, al qual co:aboraran els
La coincidencia d'un altre tola
7 de desembre, els actes se celehrarn contistes u ninotaircs de la costra terra.
ens
mateixa
hora
a
la
.
concert
ESPANYOL
La seuyora de Hidalgo donä simultäniament a la cripta del temple
"El dist ingit , aetoe , i, autor En- privà dell goig d'escoltar la [bar- mil personatge tic Rosina una de la Sagrada Familia, en 'predicaran
rera part. en la qual hui/rayen interpretació discreta, sense
NOTES DE SOCIETAT
Cii català els PP. Pijean i Bausili
r4; Uueilca. Int remes a aquesta 1OS tres cançons catalanes que
emprese . una fragi-comAdia en luan esmenlat: "L'Iteren Itie- fer cap aportacid personal que la Companyia de Jesús, i a l'e,glésia
dones
mes
vida
.a
la
figura.
de les Beates Dominiques, carrer de
cinc episodis titulada "Mario- l'a". "El mestre" i "El fill
La roneguda pelleteria del seuntes", que seràt estrenada inolt Hei". les quals ens interessa- Cantä amb gust la particella, i Roger de Flor, cantonada a ltiallcrca, nyor Edmind Frouchlman,
ene
feu
en
l'escena
de
la
llb:11
Of1 predicaran els PP. Sanzol i Sierra ,
avial.. L:ubra. es desenrollla en ven fortament. Una en coneidespees (fe l'exit asr.so.%
un ambient e haixos ,fons i (la- xent, "El mestre", bella laus- sentir l'artifieiús vals de Dino- de l'Immaculat Cor de Maria.
lit ami) Pi ' eva darrera
Els acres de la Missió tindran lloc
na ocasió a l'autor de dibuixar Ira per a nosaltres de Iles fa- ralt.
de modela-, i en
II
ida
collecció
El rumie d'Almaviva anava a a 203 (larte de set del mati, a dos
eeguit de tipus pintorescos
cultats (le compositor d'En floeärree del senyor Hosich, el quarts de tres de la tarda i a dos quarts vista del molt que cridaren
còmics i sentimentale, que seEateneiii en la inaugurada del
tad i del seu coneixement progurausent,,despertaran en l'esqual Posn la l'alt o r intenció i de vuit del vespre. acabant-se el dia
pella.
fund (le tots els recursos de la
voluntat per surtir airós. acou- de la Euríssima ad) solemne mis, de I.iceu Ilurs valiosíssimes
poctarfOr Neritable interès.
que Iluion les clames de l'ari s
guit arma.
seguint-ho en bona part.
Comunió general al temple de la
COLISEEM. — Demä s'estrefui l'honor de comuDE CONDon Basilio i don Barlolo Sagrada Familia i processó Eucarís- nicar a les p ostres elegant".-tosräia.
nar à la grandiosa producció ci- ASSOCIACIO INTIMA
(senyors Rebonato i Torres de tica.
nematogràfica "Els dos ser- cmrs VERA JANACOPULOS,
quo ostit :tea 1111 imant una novn
. , 1 L. SCIILEPIA- Luna) dificilment despertaren
Tumbé es donara una tanda per a in- 4 . (111 . 1 • C jt 't III' 1/10,101S, la qual tingents„ francesos", adaptació de cANTATIIII PIANISTA
N O I,
un felino somriure amb Hm. fan!. els dies 29 i 3r5 de novembre i (Ira aeabada d'aquí a pues dies.
la coneguda obra teatral del
A la Sala Mozart tenia lloc comicitat, ben pobre de room.- primer de desembre. a les den del mati,
ntale.ix Mol. La pellicula estä
en el temple.
presentada amb gran esplendi- entretant un interessantissim >os.
recital de eaneons, a càrrec de
El mestre senyor Callo l'alt- LA CONFF.RENCIA DEL SENYOR
deba i l'execucié es perfecta.
duos nelistos que en temporaerad portä la partitura amb MIME ESMANDIA, AJORNADA
IIPS ant eriors, fi lma ion guanyat
per foct a justesa i eoneixement
La conferencia que l'enginyer
ja l'estima del nostre
de lEcibra.
Al/ir tat el terctr dia d'exhibidó
lame F.smandia havia de donar el
Per aixi II caldrà sinti naescénica,
passadirecció
La
nuxlels 'icents al Majestic Hotel
xitn divendres al Foment de Cul1 ficar ami) efusió els elogis
ble, i en certs monionts origitura (correr (le Llória, ml queda ajor- d'Anglaterra, i per tercera regada
ime ropo: ida ment hem fet de
nalissima; no . podent menys de nada fins el dia 14 de desenthre. per
assolit per la coneguda casa "La
Nera .lanaeopulos i de la piarecordar aquells llampees que coincidir la seca celebració amh la Siberia". de la Rambla de Catalunya,
nista que l'acompanya, E. MImurs
brillaven
a
través
dels
SeSUSPEN PER l'NA SETMAinanguració de la Novena a la Im- cantonada al carrer du les Corts Caialepiatioft. L'ad de Ja carird
d'una habitad() rompletament maculada Concepció.
NA L'AUDIENCIA PUBLICA
lanes, fou complet.
1 . 111.111'ill per aquestes artistes
tancada,
ea
que
mes
erro
meraper mor deis malte afers que exeepoionals a un grau ¡neneAls tes del Majestk Hotel In conGREMI DE SERRALLERS I
rt
•
ilniifet
sigui
vena
es
que
el
l'alcaldia ha (l'estudiar i resolcorre el bo i millor de la societat
pitat d'emoeid i de refinament,
FERRERS
antede
la
temporada
Oneia
duBarcelona,
i entre les elegants dames
tire ha acordat suspenden
i escoltant-les passärem unta
El Gremi de Serrallers i Ferrers de
rauf aquesta settnana l'audien- pelona d'inoblidable Trillen') es- rior.
que lii hacia, es feren comentaris molt
F. Barcelona, am1 motiu de la seca lesna favorables i elogiant-se la direcció de
cia pública.
té t ira.
patr,mal dedicada a Sant Eloi, ha orOREE° DE SASS
"La Siberia". pels modela de pells,
LtEFUSIO D'OFICINES
Seims diu que aviat tornaran
El dia 25, a la tarda. FOrfeó ganitzat un mimes per aprenents. que d'un gust refinadissim, que s'In exhiLa Comissió Central ha aeor- a actuar a Barcelona les talen_
s'inaugurara
cl
dio
primer
de
desembien.
toses arlistes, i deix-ni per a de Satis, que dirigeix el mes- bre, a les c i ne de la tarda.
dat propasar al Consisturi que
sett salóEntre els ahrics que mnstraven les
es refonguin les aetuals lifieines allavors ocular-nos delingudit- tre Soler, donä en el
teatre un notable concerl-rebellos mol:1s de la casa. n'hi hacia de
roen!. del smi art exquisit.
Negoeiat i Politice
pite, cantant-se les següents
Sir tu ‚top, murmel. cretchouers. riceAssenya l lem aquest voncort,
Social. Registre Civil i Institut
11111111111141111111110111111111111111111111111111111111111111111111111!
tera. veien tambe estoles de conMunieipal de Demografia, en don un dels millors encerts I te composirions: "L'Iteren Riera",
"El dinioni ' , serial", "Canee de
fecció admirable i una n'hi havia , de
una de sola (DIO se'n diria Ins- l'Int tina.
marta zihelina, que crida extraordinäX. Nadal", "El pardal", "Caneó del
tile Municipal d'Estadistiea,
'ladro", -Sola de
riament l'atenció.
que atendrà eta dislints serveis
TE'ATIIE DEL LICEU -:- "EL tanyes regalades", "Pelo campe"
Ja el primer dia que "La Siberia"
itistribuits entre tupwIles. DIO;
DE SEN'ILLA"
BARBER
"Brindis", "El raid a l'alosa"
exhihi al Majestic Hotel els moclels
el termini de 15 diem, la Curujad'Esports
Edioló
Setmanal
1111
còmica
La famosa Ópera
de l'ermita".
"1.' ti
que es confeccionen als seus tallers,
ató propasare. al Consistori el
Allgunes de les esmentades
quedare/ti convencuts que a casa
Reglament pel (mal tau de re- Itossini entra adualment en un
període
de
crisi,
degut
mes
que
recomposicions hagueren de
nostra. en relleteria, es fan moiels que
gir el nou Institut.
publica en el seco número d'aa'alor intrínsec que pugul
petir-se, i concert ton ett
no han d'envejar res als ,ine produoixen
questa setmana:
lenir l'obra, a la interpretaennjunt d'una ajusladissima
els grans centres de modes d'EurCATALUNYA BAT OUIPUZCOA r1 n113.
en', quo ;Lque.i4a sol obtenir dele in t erprel avió.
—
cantants.
1.11 gran i . oneurreneia restä
Els eelogis que oirem es prodigaven
DAVANT LA PNOXIMA OLIM- a "I.a
DE LA
Es sabut que els artistes ita- nnilt salisteta.
Siberia", doncs, són ben meresPIADA
lians, o a la manera tebana,
zuts.
-aún sempre mes atenta a !a
EL FUTBOL cATALA JUTJAT
ven que no pos a un estudi per- EL LECTOR DIU...
"ELS OCELLS AMICS"
PER UN TECNI0 ASOLES
sonal i serias ruin aetors. Aixit
-—
La Uomissiö tFEditeació Ge- dalla 'loe u qui, la deliebisa coACTITUD CO.NSEQUENT
JUDICIARIA
EL. CAMPIONAT D'HOCKEY
neral de la Mancomunitat
minlitt de Beituniarehais cura SiAl "Colegio de doba Magdalena
Catalunya, assabenta els se_ Mili oferta pel regular amb una Ilarher"," signant de la Iletra al Coc '
EL CAMPIONAT DE L'ESPORT
ityors 1-fiestees que poden
interpretarió estereotipada, en tr Martínez, s'In hacia constituit un
AUDIENCIA PROVINCIAL
CICLISTA CATALA
citar dos exemplar gratuits del
la qual els cantante es vallen Pomell de Joventut, avui dissolt per
VISTA DE CAUSES
—
llibre -Ele ocells (untes", d'En d'una ni lijo dotzena de lenes, l'autoritat, essent la propulsora del eit
LA CURSA DE LA PENYA [SA
la
Secció primera i acusat d'un
Josep Maria de Segaren, adre- que ja taus els sabent de mel'esmentada mestrcssa.
PORTIVA ILIIQUERRA
rant-se per eserit a l'esmenta- mada i que ja no produeixen cap
d'elide de lesions, Ola assegut al
la
constar
que
amb
de
fer
Havem
-banquet Bernal Ruiz Ortiz, per al
da Comissió, al Pelan de la G e- efecte en el públic. Si la comedita mestressa, i potser amh algun
PILOTA BASCA N 111 0XA :: VEha retirat l'acusació el fiscal.
neralitat. acompanyant un sadia es ressent de pobresa d'in- Ire dels firman:, de l'esmentaea co- LA :: TENNIS AUTOMOB1- qual
Davant de la Secciú segona ha
de
0
,
10
pessetes
per
des. e,
terpretacid,
la
Música
per
si
municad& els catalans d'aquella marMIME
comparegut. acusat d'un robatori,
maert-de, remesa.
mateixa no té el suficient re- riada ja Id han tingut algunes topaEral/cese Obradors Bilton. El fiscal
4:111CCIO DE COMPTES MU(heu per mantente l'interès de des, perú 3110 que només s'havia des- INPORRIA010 DE CATALUNYA li ha demanat un any, vint mmucsos i
l'auditnri, des del moment que enrodlat dintre la barriada, ara, i en TELE u RAME5 DE LA PENIN- un dia de mesó correccional i la inNIC/PALS
EULA, etc., etc.
Losada ha dispo- Rossini es limita a fer un gra- vista de tal procedir, ene complavem
dent n it zació corresponent.
cias comentari dtric de l'obra, a publicar-ho, per tal que la conducta
sin que, ,d'ara enclavad, la
A les Seccions tercera i quarta
«optes municipals fumi- el qua) no té res de genial, pe- observada per aquests elements sigui PREU: 10 antimt el número s'han retirat les acusacions a ViAll lar 131)33rh CP711. Ja hi ha r?, si molt d'intelligent. L'a- coneguda per Mis el* catalans i la jucens Montserrat Martí i Carme DalMAL traslladada tole la doeu- nund d'aquesta ópera cómica diquin i obrin en ettaseqiiincia.
mau Pujol i Antònia López, respecsuposa,
dones,
l'amenaça
d'una
VN
ESTUDIANT
,-:
111111.11111~111111L2101 tivament

NOVES RELIGIOSES

Els Teatres

Les Modes d'hivern

Del Municipi

La

Publicitat

PALAU

GENERALITAT

CRONICA

LA SESSIO DE L'ARAITAIEFAT"

te

9e
su

Es acordada la rescissiö del
amb la "U. E. P. F." i portar-la

.39

als Tribunals

LA PRESA DE POSSESSIÓ DELS REGIDORS GOVER.
ELS AFICION ATS DE LA SEMANA
NATIUS
La boira, la pluja. la humitat — si
diguéssim la inclemencia del temps?—.
convidant ahir a la tarda al recolliment, els habituals transeunts de la
placa de Sant Jaume aprofitaren l'avincntesa per entrar a Casa la Ciutat
per pausar una estoma, qüestió de matar
cl mal temps, ¡ qüestió potser també de
veure el debut dels nous regidors. Potser tambi fou la fama creixent del jove síndic Sr. Vila Teixidó. Amb tot, el
sentit comú mes elemental fa suposar
que l'interés que féu fer dues hoces de
cua al nombrós públic era acaparat tot
ell per la qüestió de les pompes fúnebres, que en aquesta sessió hacia de
unir un fatal (fatal per la U. E. P. F.)
desenllaç. Abans de la reunió el senyor
Alvarez de la Campa nlacia celebrat
una de Mita i preliminar larnora),
a dir, dues: una amb els tinents d'alcalde i l'altra amb els nous re/idors.
Que es tractà en aquestes dues conferencies? IH havia qui déia si d'una
permuta. Amh tot. min se sapigui re; i
les intencions del senyor alcalde que.
daten sepultades en el mis impenetrable dels misteris de Barcelona.
A tres quarts de sis menys cinc :niruts l'alcalde demana per enterar-se de
l'acta de la sessió anterior. En arribar-ne la lectura al punt on fou acordada la separació entre l'Ajuntament i
la Fira de Ifostres. el senyor ALOS
s'aixeca. t'emana la paraula 1 proposa
que. ja que la Fira ha costal a l'Ajuntament passat de tres milions
pessetes i ja que en aquesta qüestió
esta!' en joc. no solament el comerç
la indústria catalana a ;Interior sinó
tambe el bon nom de Barcelona a
teride i a l'exterior, suspengui
l'acord. s'obri una informació per determinar en que "ha despee els tres
milions i ja que els cartells i altr2s
propagandes de la próxima fira circulen ja per l'estranger, s'esperi a consumar la separació un cop celebrada la
vinent per tal que a lora no traspuin
les interioritats de la penosa vida económica de la ciutat i quedi en ton /loe
el nom de Barcelona.
El senyor ALCALDE Ii contesta
q ue l'acord fu pres en fett per l'Ajuntament. que es clar ell té facultats
per suspendre'l, perA que degut a les
circumstancies especialissimes d'aquest
consistori. prega al senyor Alós que no
Ji exigeixi l'exercici (raques: dret pt.r
no pertorbar l'ambient de companyonia que no ha d'abandonar les decisions.
El senyor PAR ex p lica al senyor
Alós que la nora modalitat del consistori exigeix que les linies del Pressupost a venir siguin absolutament di t erems del passat si es vol que no sigui
un iracas. i per tal d'aconseettir-ho zal
trencar tots els lligams amh les entitats que no siguin exclusivament nasmudes del Municipi
El senynr AT.ns demana aleshores
nue de totes maceres es faci una informació sobre la de s pe s a dels tres
miFons pernue quedi en bon lloc l'honorabilitat dels que la feren o bé que
cel e castigui si hi ha 11,c.
Es aprovada fittalment l'acta i c:
passa al

ni-

DESPATX OFICIAL
Consta de quatre oficis. El mis important dels quals és el del Govern
civil nomenat, er cobrir les vacante
deixades pele regidors senyors Bassagama, Planas. Vila Marques. Mayné,
Ferial/der. Antequera, Buirent, Feliu,
Martí i Cabezas. els scnyors Caparó,
Camp. Girons. Cera, Amigas,
Mundb, .Madorell i Parellada.
Totseguit el senyor alcalde proposa que els senyors Argimon i Regas vagin a cercar els nous regidors,
els quals es presenten i prellen lloc
en els escolle de la dreta del pUblic,
esquerra de la Presidencia.
El saló queda ple; plena la presidencia, plens ele escons, ple el pi,
blic i pleua la tribuna de la Pretilea.

Les autoritats, amb aquesta
han tingut un èxit que segurament no se l'eeperaven.
Inunediatament s'aixeca el senyor
ALVAREZ DE LA CAMPA, Per
saludar els nous regidors.
Diu que té un veritable plaer
donar-los la benvinguda: els assegura que entren en una corporació on
regna la mes cordial coMpanyoida, que no estierin exits de galeria
ni traltra classe i que hauran de procurar, entre tots, repartir-sc el treballa perque no sigui mases. Que
miraran que cada regidor no tingui
al sea arree Inés que una feina determinada, i que aixi puguin atendre-la plenament, ja que no vol que
per salvar els interessos de la cititat es descuidin Zis afers particulare,
com hauria d'ésser en cae de trobarse la patria en mili; però cona que
per ara no passa això, cal no carregar mases les espatlles de ningit.
Tot seguit els dóna poseessiä.
FI senyor CASI?, un deis I/0113
regidors, s'aixeca per donar les gräcies i ett norn de tots nou diu que
com a fills amants de Barcelotta,
coz» alita
nts de la nació, com arnants
de la ciutat, procuraran complir
Ice importants obligacions que sels
ha imposat; afegeix que és comide tarima nou en aquestes tasques, i
que sent una interna satisfacció i
una gran enlodó per la confiança

que en ells

posat. Essent,

13'

a
dones, complet l'Ajuntament, es
la
sa a l'ordre del dia.
fa
ORDRE DEL DIA
En ésser Ilegit un dictamen de k
Comissió central proposant que
refonguin les actuals o fic in a,
menades Negociats d'Estadistio
PolitiCa Social, Registre Civil i
titut Municipal de Demografia
una sola, que es denominará
titut Municipal d'Estadistica,
qual agrupará els diversos ›erwi
d'aquelles, i que la Comissi ,r, p
P
posará dintre quinze dies un
e
ment per al non Institut, el seee
PROUBASTA s'aixeca per exple
la finalitat de la reforma. AM,
P
nombre de dades explica que el ei
d
oficial ‚Jr Barcelona, que is t
710, 000 habitants, és molt lluny
s
ser exacte, ja que per una banda
inflat ami/ fins politics i elector , 1
mentre que per l'altra dehnen de
gurar al padró gran nombre (lb.
bitants, de tal manera, que el ce
1
veritable de la ciutat pasea d'un e
lió, cont tothom sap. Parla despe
de les diverscs funcione de les di.
knuts oficines que cal fondre
tina i explica ,que per Faillament
que ara es (roben llur tasca es eh
imperfecta, cosa que és en perjei.
ci dele interessos de la chitar , pe
deixen de tributar un nombre e.
traordinari d'habitants. Cita eme
altres coses cl padrii de pobre,
dele quals el 40 per cent dels em›
dronats no en sin.
El senyor GARCIA demana qte
es (leixi en suspens fins arran
une quants detalls d'un dictamen »
bre el servei de ierratge dels cavara
de la guardia municipal intimada
(naturalment).
En llegir-se un dictamen de h
Comissió de Cultura sobre l'aus.
ment dele llogners dele locals
són installades les escoles municipals, el senyor )LOS diu que aques.
mes quantitats slaurien de consig.
mar en el pressupost, ja que aun
mils mes de pessetes no haurien de
entregar massa un pressupost de 4
milions.

re

El senyor Vila Telald43, quien
aquesta sessió cimienvaaa
defraudar eh el bon -sentit aith
paraule les legitimes esp..raeres de l'auditori, es revela .tta
un ironista de gran votada
vis ironistes voten) i diu que el
pressupost 4..s el pressupost, ei
a dir, el Pressupost : que aquest
pressupost un cop fet esta dat
beneit i hont no pot afegir-le
res. Ara—i aquí els nostres leetors apreciaran la finíssima in.
tenció del senyor Vila ti no
afegim Teixidó perquè no faci
vera amb intenció)—ara, que
si el senyor Alas el conarene que
possible d'infringir la hei
nunticipal sense consegitencies,
ho taren arnb molt de gust.
Pe el senyor A168 na vol
quo el senyor Vila es nutlesti,
ronvencent-se , i es dina per
ronveneut pel senyor Vila—sea
sempre — afegeix amabletnent.
Aprovats sense discussiO els
restants dieläruens de rordre
del dia, es llegeix la següert
PROPOSICIO
LA RESCISSIO DEL CONTRACTE AMB LA U. E. P.
Presentada pchs senyors
basta, Campanyä i (jarcia. II
proposició diu que, "eStudi,tde.t
por la Comissió correspident
les f11 1 1/tilleiPS presentades eentra el aervei qtte presta la 1./0
d'Empresaris de Pompes Fúnebres, i en vista de l'informe
r ha Jtmnuta tIcCape, -'scordt pel Consistori proceilir
la reseissiii del eontraete que te
eelebrat amb la dita Empresa
passant ttt propi temps al Adjal el tant de culpa que coreepougui. i notifiear - Ito alai a It
citada Companyia.
Ele senyor Proubasta exulta
la proposicia, m'acuda de IN(•ord ¡idee en h( seso.' id anterior
¿inc l'os informada per la c,mussiO resniena del sonyor Vila.
Diu que' l'actual Ajuntainent
d'excepeiii • que ett ell nl 1 hi
pot hu ye,' els interessos que po
. un Ore; tot-drienlta
aeguit ataca duvatnent ele traficante quo es tlucri s it amb
ilesgräcia de les timarnos. P",
demostrar les permites que pro.
nuneiä la setinana paseada 10'
huno els abusos de la U. E. P. F..
Ilegrix el compte d'un entonan/cut, en el qual es carreguen
t30 peesetes per un coixi; por
vestir tal endber. 30 pessetes
per roferter" altres trenta. En
verital, din un -oferter" es una
cosa beta estranya; quin objeete aquest que valgui sis duros? Ni.t l'ofeeter no és cap ab
-jet,snzilamxet
que entra ola papero a l'oficina
del cementiri perquè els Sienta!
I el "despatx", que es el "de spata" perque costi a restnen ta da factura noranta cine pessetes? El -despatx* es la len* •

cerf7:74-7.5Ttr77 .
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sd•ear.:IxelethittGaimfd.
MU el carosis (fui malaltia marea.
•. Adentre. se ;u.. feo _ Ir _cr.f:a... fingen
un atac ;llueca mart.
S'ignora mune malaltia patia, que
el matas :tal; räpideniens.
erm
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tel
... amb el
Pai
nom del "Gallo", i quac el veré va
tarar-lt una. pistola, -dient-Uz "O pagues
44natUE1 tenedor, és
edtglar-se,:aeactpa esfama ;
a solatee..Davant
tar:1Pa
Fa dartiliate s'ataja, totspaasaren a
al jutjaz de ruar-,
la "delegardale
i
dia. esbalpant-se que rindividupque va'
presentar-se en forma tan violen a era
un sastre, de Madrid que e olia cobrar.:
de totes passades uns vestías que havia'
confernioitat per encàrrec del "Gallo".
Agnest no ncga pas que ,es fes fer
els vestits. pera assegura que a matiza
de metäHic no e:5 va retirar de ca-a
el sastre. El jutge. tenint en compte
que el torejador hacia cranar-se'n
cap d'unes bares a Amèrica. exigí una
fiança de 63o 'pessetes .i el "Gallo'
com que no portava a sobre altre capital que un bitllet de la Rifa de Na-
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, •
filiaran les trepes. 'Reeepein:a la 'ula de Cent, "Tedentn" a la GUedral,
dinar
amb les autoritats a l'Hotel
R
. Ala tarda: Visita a les obres del
Palau de Pedralbes, en conatruccié,
visita a l'Exposició del Moble i repartiment de premia sopar de gala
a Motel Ritz amb distingides personalitats.
"'unció de gala al gran teatre del
Liceu.
DiuMenge.'dia 2 de desembre: Visita a l'Hospital de la Creu Roja i
a - les obres dels jardins de l'Expoalejó, festa del Sometent, dinar dels
expositots, visita a la Casa dels itai abres visites.
No sala designat encara quan
donaran l'äpat els Sindicats i altres
entitats agricoles.
El Monarca i la seca esposa marearan en tren especial a la una de
la matinada del dilluns per arribar
a Saragossa a les deu del mati.
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dal sel•va•vrndre per ice efectiu l'esmentat dip6sit.
No sal die que ep _vista de ; tan rigorós rárgallent, i despré s d'és iíer traetat amb lotes les consideracions que
la qualitat del personatge requeria. el
jutge va deitrar-lo embarcar sense
cap mes dificultas. Sembla que el
"Gallo" amb' iiieb de la haZiga dels
mares i abres excessos es troba ceenpletament arruinat; el que se'n día
vulgarment a les capses: uns a l'extrem que , pereambaacar-se uns espaM'ele hagittettade : Per una: petita recapta, car altrament hauria hagut di
marear d'emigrant amb tota la seca
'quadrilla"..., • -• . e .'
Entre els entusiastes a aquestes cose!. eren,alitrebuseadel anati mplt d'interis les aäialeipacione al n6in's 34.075.
q ue es el que va haver de vendre's
gaeaseepaa vk
lsre
if
cl tor~je
n't•- •"-Olkies al.
fer-se
Jutjat. ..z.tezacnea que el sea
creditor complis la meneea primera.

Can SALTA
-*/11- 11 n 1_11:
PREUS MOLT REDUITS

en llanas, mi" aitracans, v•Iluta i panon 11i51, ~amplia" brotzades i breg ada., pedalea per a
Abetos, Yestlts, Bates, &tetera,
• etc., etc.
MUSA DE FABRICA.

en Cascado, de llana, cota, tanate, t'alabara eatlfss, comalias, talante. tovaIlotas, Itanqol. madaPnlaml•
TA11.11 . 1 E- st., !SI. 1 . 1.1t A

COLLE013, PENSIONS
HOTELS
TA

oblineu que la CASA 3A1.presenta les más externa 1esplándide8 eollecciona en

Navalats per a

Senyora

BANYS N01.18, 11
CACS DE LA •0QUENIA, 8
ÍLI,LION7:i n A

LA VISITA DELS REIS
Pez7.17a. Ver--se redijo a dos ales. I e;
:ada del' 'raus d'Eepanya a Barcelona, ha manifestat el governador que
s'havien suprima les anunciaste& vi:. ites a rAlianea, a l'Asil Bressol
la Casa del Soldat, així corn l'excursiG a Ruhl, Terrosas i Madona!.
La •• Unió de Vinyatere
s'ha imeressaa .per veme si cra Possible que et banquet lije volien cifreose als reis a hl artorell podria (cese a Barcelona el vespre del diesabe.
Diumenge al vespre la noblesa donara un banquet als reis a l'Hotel
Rito
Aquelle doitaran deepres un ball
a l'arietocräcia de Barcelona i a mimeres lunes de la matinada es retiraran per marxar en tren especial a
Saragossa.
El programa nou és el següent,
p ubjecte tempre a probables rectif icacion a :
Dissabte, 1 de desembre, a les deu
del mati,, elgaembare, anada a Casa
de la Ciutat, davant de la (mal des-

EN MARTINEZ ANIDO A BARCELONA
En el ràpid arrihä diumenge
d'ex-governador vivil i actual
sois-secretan i del ministeri de
la (Invernaría, En Severia Marlinea Anido, acompanyat del

seu ajudant.
A l'estació eren a rebre'l les
auloritats oficials i nombrosos
amics, com també una comissili de somelenistes.
Romandrà aquí fins a l 'arribada deis reis t e..
Iba avançat uns dies el viatge arnb .rnOliu d'haver
rat la seva filla.
Durant el cliet‘Pahir el general va ésser molt visilat.
metal! blanc gaOran as_
Carmene, Ram-

rantit.
CUBERTS
Llorens
sortit.
bla de les Flors, 30.

L'ENTUSIASME DELS PROPIETARIS DEL LICEU PER A LA
FUNCIO DE GALA
L'anunciarla finten', do gala al
Lis 011, amb rnotiti de la visita
.Iels reis -i,a 7 . -•-•.. Ita despertal un tan gran entusiasme entre els propietaris del nostre
primer lealre. que fina sembla
existir el prophsit de dentanar
QUO 011 facin dure; As farna (pie
}es indagues per a aquell dia
slan venut tt 2 i 300 paseelose i ql por O una Ibitja se'n

demanaven
El goveniador liii comentava
amb gran amargor; "despriis
queixaran, els propielavis"... va
-

JOIES, VERITABLE OCA810
objectes usata de tutea olieses. Preu Tia, Tallare, núm. 41
FAMILIA INTOXICADA
A la casa flamero 14 del Passatge
Iglesias, pis entresol. l'excusat driza
anar gasos que intoxicareis els seus
habitants, Francesc Gili alarine, de
4) anys; Amaina Folguere Sivit, de
40; els SCUS fills Franceec. sie st, i
Joan. de 3; Maria Martínez Simon,
ee 48; Amaina Palias Siva. ele if, i
Filomena Seret Folguera. de 16.
Tots foren curats al Di tpenseri
carrer ile I; aulat. on seas aprecia l'intexicenti in, de pronbstic reservat.
Després els pacients torta tornats a
casa Seca.

AIGUAAPERIg
CAPITOUDE DENUNCIES
Ha estat detingut' Amable Pinaol
Per barer anumeest tle mal, al Poble Non. a Liberata Pire:.
--Onofre Silva ha demociat. un
viatjant, qui fou acomiadat i es nega
a fer remesa d'unes mostres que importen unes uto pessetes.
- Dolor Garnies. òrfena i menor d'e
dat, t a denunciat el seu dipositari per
haver-li estafat valora per 5, 500 pessetes dels que li pertanyen per herencia.
- El sübelk alemany Albert Voopo
ha denunciat que a una taverna del
carrer de: Cid li robaren un rellotge
d'or i l'agulla de corbata, evaluats en
625 pessetes.
-Ha estat detingut Miguel Cante116 per haver furtat un sac d'esearxoles d'un camp de Can Tunis.
UN HOME MORT
El correu de Valencia en passar pel
terme de Sant Vicens Va agafar a un
vei d'aquella vila. conegut pel "Gravat", el qual va morir a Vacte.

UN EXPULSAT
Expulsat de Barcelona per indoctamental f ott portat a la frontera per
ésser lliurat a la policia del seu país,
el súbdit francés Joan Chappiro.
UNA TEULADA
QUE S'ENFONSA
Comuniquen d'Olesa que ahir a l'hora de dinar va enfonsar-se la teulada
de la fäbeica del senyor Jnsep Pons
Casanovas. nn treballen 21 obrera.
Per sort com que tots ells eren lora
per escaure's raccident a l'hora de
dinar, no halm que 'amentar desgräcies corn altrament haurien pogut
ocórrer.
Les perdues s'estimen en 25. 000
pessetes.

FOC A BORD DEL VAPOR
"ORIENT"
Ahir a les tres de la tarda els tripulants del vapor Rana "Orient". que
es troha amarrat al mol de Barcelona,
part Sud, ¡ que arribà dissabte passat de Génova, s'adonaren que es ealava foc en nn compartiment de popa
destinat a les provisions. Donat el
senyal d'alarma per mitjà de la sirena del vaixell, ben aviat s'acumula
gran quantitat de material per combatir el loe que feu dominat als poca
moments sense gran esforços i sense
que les perdues materials fossin tnolt
grosses.
En poca estona acudiren al costat de
r"Orient" el remolcador "Montserrat", bombees del quarteret de! Parc
amb dues bombee. servei d'incendis
les Obres del Port. de la Companyia
Transmediterrättia. del transport d aviaci6 "Dédalo" i del creuer "Rio de
la Plata".
El comandant de Marina senycr
Ibarra i els pràctics del port senyors
Moragas i Sust acudiren dels primers
al "loe del SUCCéN per tal d'assegurar
dels treballs d'extinció.

Ahir migdia va tenir lloc a la sala
d'actes del Govern ciatil la remesa de•
les insignias de la Gran Creu de Beneficencia a la senyora Raimunda Sedad, de Lossada.
Assistiren a lacte el general MartMez Anido; el governador, general
Lossacia ; el cap de :m'ida, senyor Hernändez Malillos; el secretara del Gavern, senyor Junquito. molla empleats
i diverses senyores amigues de l'agraciada.
El general Martínez Anido féu un
parlament manifestant la satisfacció
de ni-lar-se novament en aquella casa, en la qual havia rebut tants disgustos i joies, en ocasió d'impnsar-se
:et insigniee a la senyora de Lossada
de la creu de Beneficencia. rexpedient
de la qual hacia desenterrat del miniater¡ com altres mil expedients entretinguts.
Recordi eIs serveis humanitaris que
prestä la aenpara de Lneeada als hmpitale de Melilla en ncasió d'ésser comandant general el seu espós.
Ade seguit colina la banda i les
inaignies a l'agraciada.
El senyor Benavidcs. en nom dele
empleats del Govern civil que han fet
°frena de les insigniee, Ilegi el pergamf que li dediquen.
La scnyora de Lossada donä les
mo't commoguda.

PARAIGUES
amamos

Ferran,

í4.

ca"
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Catarina 011%4 Rigo, de art anys,
venedora ambulant seme permita insulta el guardia urbi qac la feia retirar.
La dona sank zaeltnnt tant, que
arribà a agredir-la. delpras d'haver
fet malbé el giinere mg! venia.
F.1 guardia urial fea cura; d'uno
Ileus ferides i ella 6eingtzda.
Davant dels quarters de San: Jaume, diumenge un ante atropella a
Josep Tiebal Elisa, de lo anea, produint-li una ferida contusa a la reeió
frontal.
Un gos mossecä a Manuel Rodríguez Pérez, de 8 asna Presenta mía
erosió al bree dret.
FAMILIA EMMETZINADA
Diumenge, el menea del Dispeasari
c'e les Case e Consistorials senyor Riera anä a auxiliar la familia del pis
principal del mimen, 5 de la Dais-aria
ele Caeadors, que presentava cmmet7.inatnen.t.
La familia estä completa de Lira
Mascas Santacana, de 4t, enes; Posa
Masa de Masone. de 33; Angela enea
- de 22; Josep Masons Mató. de e!
Montserrat Mascas, de 6, i Joan Masons, de 3.
Tots sis presentaren v6mits i coavulsions, pronòstic reservas. tret dc
la Rosa Mas6 i el Josep Mascas. que
el seu estat és greu.
• L'emmeteinument els ve de la llet
lame prengueren per emlorzar.
Baixant del tramvia ,a la Ronda de

Sant Pau. Margarida Fermiedez Paree. de 40 soya caique i es modui una
ferida coreusa a i cemmoei6
cerebral, de pron6stic resersat.

PIRE PEUIRTIVER

Demaneu al vosee estanquer

ACORDS DE LA COMISSIO

PAPEN DE FUMAR

MUNICIPAL DF FOMENT

CLÁSICO

Aquesta Comisan') ha aenrdat: encarregar a la Seceiii facultativa l'estudi
don projecte per a la conducció subterrania de foro per a la illurninaciä
eléctrica del Pare de la Ciutadella.

JAUME SAURET

doneu-lo ale vosees fill. I ele
guardareu de l'esorofulleme.

Que no s'accepti l'oferiment de terreny de la senyora Maria Riba i Sane,
per a l'ampliada del Pare del Gua
nard6.
Aprovar rexpedient per treure a
silbaste la eonstrucció de munt
deanivell al Parc de Montjuk, i per
rasfaltat de la Plaea del Comerç, de
la barriada de Sant Andreu.

IMPOSICIO D'UNES INSIGNIES

A les cases dels senyora es beu el
Champ-Sors. etiqueta cerda. sec.
S'ANUL.LA L'ASSEGURANÇA
DELS CAVALLS DE LA
`-ZUARDIA URBANA
enissió Municipal Central,
creicnt ;me no cnnvé als interessos cela
munals continuació del segur cielo
cavalls de la guardia urbana, fet per la
Societat "La Unió Catalana". &mana
que s'anulli l'esmentat contracte.
lea MANERA DE PORTAR EL
CAREO A LES CASES
El tineta d'alcalde del districte VIII.
senyor Campà, adverteix els amos de
les cartmeries del districte que els será
descomissat cl carie', que reparteixin si
no porten als cabassos de repartiment
un reto] indicant el pes de cada un.
ceo dispnsen les ordenances municipals.
tense perjudici d'aplicar-los el maximtim de mil ta com a defraudació de
pes.

IMILLAYO, 7

Josep Mata Canes. de 74
pana
una horrible enfermetat erbniea.
me, etuuat de -pille, determina matara, 1 es tira daltabaix del bided de le

.10IB V

IANOV A UNID.6

GALERIA ESFONDRADA
UNA NOIA GREUMENT FERIDA
za anys.
Carme Secall Jnrdan
habitant Campo Sagrado. XL 2.", settava a la galeria interior de casa
seca. De sobte la galeria es despeenglte. i ella caigué al pati l'entresol,
entre les pedres de la galería esfondrada..
Fou -curarla al Dispen•tari del carnee
del Rosal. co se li aprecie la fractura
complicada en l'aeticulaci6 del colee
emperra, obertura del peu i :mema
de la clavícula del mateix costal, i
commoció cerebral. de pronòstic ;rete
Fou trasIlarnda a l'Hospital

Calefacciti ideal

; Filomette Font Phssols. de 30 anys,

bies.
La parella defensiva basca coligué

Podeu comprar calca com.
Pletament de frene. Espiar,did Bazar. 71, animarán, 71

1

Al carece de Sans. Josepa Guardis
Sunyé, eie 66 anys. fou atropellada per
una bicicleta, la qual causa ferides
contuses a les mans i carnes.

8 1SUTERIA Custallts
LOUVRE

Rda. S. Nra, 15 EL

Un gos mossegà a Josep Pujol Ginen, de t4 anys. procluint-li una 'erija
important al peu dret.
Model 1924: Exposi-

BUICK 016: P. Letamendi, 17
Diumenge al mati uns desconeguts
forcejaren la porta d'un magatzem dcl
carrer la Diputació i se n'emportaren cinc arxivadors de corresponden-

fou agredida a casa seca. Barbará', 32.
pel set: amena Josep Espina Pujol,
amh unes tisores de sastre .
Li produi ferides greus a la cara
a livanahrae esquerra.
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Es de hon ¡d'A adornar-se
Ice senyores els san s vestits i
abriese ami) adornamente que la
moda 'nimba. Les nostres
tronaran un SPIPVIA
• rtit a Fiternditatia casa Paso
nadie I Carleó. Cante . aun. Is.
Telefon riall6 A.

Cadenes per a Camions

Cadenes per a Camions
Cadenes per a Camions

I maquinaria. Colxinete de
boles 810

BON
QUALITAT.. - DON
PREU. - BON ASSORTIT.

Casanellas I Cortadellas
Casanova, 50. - Barcelona.

CARPETS D E COCO
CARPETS ORIENTAL
DE DVES C ARES
DIIRVIXOS ESMIRNA
LI NILLOR OUALITAT

EL AMOR PREU

TRAFALGAR-8
FUILI

DB. P1116 115 01i
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BANCA
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Selilicitades les 10.000 Chligacions
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Sita celebrat ja el partit Guipüscoa-Catalunya. L'interès natural que
hacia despertat i la vàlua dels dementa en lluita ieia preveure un entontee emocionan!, on la temió de
nervis dels jugadora i dele espectadors seria constant, ja que Iluitava la
representada.; de les dues federacions
sobresortints en el futbol peninsular.
El partit transcorregué ben animat,
ple de helles jugades per ambdues
parta però l'emoció fou ben pese sentida pels que presenciaren l'encontre.
L'avantatge ce dos gols que ben aviat
portä l'equip representant de Catalunya sobre el seo contrincant i la tasca encentada i segura deis nostres jugadors durant la primera part. contribuí a que la confiança en la victòria dels coloro catalans s'afiances
en els espectadoes i els moments de
perill davant la porta eren mirats amb
la serenitat &I que está segur del
ti,,,rf.

PARAIOUES CARDU8
Portaferrissa, 10

A i'llospaal de Sant Pan. Ranicn
Fortunet Grau. de 55 anee. caiatte casualment i es trenci el cúbit ¿tel.

VISITES A L'ALCALDE
Ahir complimentaren l'alcalde, senyor Alvarez de la Campa, el marqus
de Rohert i el cap de la Secció administrativa de primera ensenyança, senyor Rafel a'iclal.

•

UT
• CATALUNYA BAT G7UIPUIT-L
- COA, PER 2 A

Un brin seguit de jugades de futbol de bona mena es veieren ert el
partit d'ahir. pera passa que s'escaigué que les millors jugades d'un equip
coincidiren amh els moments gritos
de libre i alai) féu que en conjunt
no pugui qualificar-se de match sensacional.
• Un dels aspectes de la lluita fnrea
Mteressaht era la tasca te René Petit
i de Sancho. en noble competencia.
Aquesta hi fou ben manifeeta i a tots
dos jugadors sels crié actuar captinguts del paper important que representaven davant d'un públic nombrós
que hacia de jutjar•loe. Tots din
triomfaren; Sancho a la primera
part; René a la segona. Fote pede mis
vista l'actuació del segon. perque va
esser el millor dels guipuscnans i la
seca tasca. especialment després del
ae3cans. Pm enorme i mis que ajudar la radi a datar, passant pilotes.
va ésser un davanter mis per a la
sera linia. La bona voluntat de Sancho i la sera encertada actuaci
ó, resultä menys rellevant perque bou
compartida per altres defs seus companye d'equip.
Roca estigué insuperable. jugant admirablement i amb voluntat. sobresortint en la linia de majos. i ens
va camplaure mis que el sen company
Carulla que tingué moments de tot.
Gamhorena i Eguiazäbal. molt millor
el darrer, Si be el primer. e:1 la segona para fiu algunes jugaees nota-

ESTUFA J. AL B.
Valencia. ai6 Telefort 7 17 c p.
Beguda larudante, satt LA GARZA.

RESTAURANT IROYAL
11116 de Te
rada dla te danaant de 5 a 2/1
de 8. 1 dinar a t'americana, de
y a fi.

;I
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0r1a si raquitismo

OPTICA ECONOIRICA -- Aros, 3

A Leandre Barna Matett. de 33 anys,
li solnevingue un atac. Eme curas al
Dispensar; de les Cases Coneistoriale,
on li apreciaren una tongesti6 cerebral i petites erosions al pòmul esguerra, a consegilincia de la cajera).

LAVA.BOS•BANYERES
ESCALFADORS
SIDETS-DUTXES, *te.

,

Puré Permanyer

"QUIMERA DE ORO". - Babó
de moda "MARYCEL"

Francesca Casellas llague, de 34
anys habinint ai carece de Castillebis, 226, fou curada de l'e rutes contuses al cap eepatila esquema cama CAguerra i presenta probable fractura del
peroné Cfflerre.
Es produi les ferides a causa e'haver-li caigut llantina uns quants manas,
al seu pis meseta cae tan reparacions
a la casa on ene

Estoig, to cèntims per tot arma

idea
tistn+l),
al;pit Principal. ^ ,
épcpeI
èl
Patena
Ea trola
res 1 adri trommotid cerebral.
En estat greet-,r'4 trefilada a-rliospital Clinic.
'• ,

y
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es declara tancada la subscripció :
26 de novendee de 1923

immienlesummummammummeimanad

tot cl partit ben encertada. evitant
en malles ocasions que Unzueta hagués d'entrar en joc , essent un perill,

per la manca de seguretat de que dona proves el porten guipuscoä en diverses jugades.
Dels nostres defenses, el millor,
Garrobé, el qual tingui una tarda
molt feliç i estigué amatent a suplir
la poca efickia de Cabet'n, que emprà excessivament el joc de cap. que
II) sempre és recomanable per a un
defensa. Va iser Garroba el millo: de
Temar, catalä.
Les Celes ratIlss d'atac adoliren de
manca de campenetració entre els
seus componerlas . i me3 potser la de
l'equip visitant que la del nostre. malgrat estar mancada de l'actuació del
davanter centre. que ha d'ésser l'äilinla de la ratlla. COTT1 fine per conducte fideeigne se'ns ha assegurat que
Cres ce trobava indiepoeat, ene alestenint del comentare ja que és preu
gran la sandia que li aplica el públic
amh 'Postres dc desgrat.
Fou Olivella l'heroi dels esas i per
tant la seca tasca d'una eficacia ben
palesa cl primer gol l'aconeegui d'una manera impecable. d'un xut fort
i collocadissim. Pera el que més ene
agrade de la davantera fou Martí. e/
qual jugà amh un entusiasme tense
límits i anih /wat e...encere en gairclei
fine:: les jugades. mostrant-se un jugador cada dia de mis välua.
Per a l'arbitratge fou designat Contreras, de la Federada; Centre. La seva actuacia, en general. fou bona. i
al nostre entendre imparcial, sofrint
alguna equivocació per excés de zel en
el seu comes.
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Partits jugats el diumenge corresponents al Campionat de Catalunya:
Grup B
Printer cquip
Terrassa-Gräcia. 3 a 1.
Segons equips
Terrassa-Gräcia, 2 a t.
Grup promoció
trievant)
Llerant Catalunya-Racing Club.
.2 a O.
AlldrelitlIC-G(211011CrS. 3 a 1.
Iluro-Poble Nou, a a o.
(Ponen°
Hospitalenc-Atlétic Turó, 1 a I.
Samboiä-Igualatli, a a o.
Santfeliuenc-Manresa, 1 a t.

ATLETISME

En Pons, que s'adjudid' el primer tre,
fea de la jornada, en mi( de I
aplandiments. Barrera d'En Pons paar,
sä En Gare'a, visiblement esgotit pá,
tramar-se d'un sprinter, retiran:la
poe després. El primer junior
passä pel dit lloc Ion En Barrero,
rEuropa, i el primer neafit Ea
Insté, independent.
Una nova prima a l'encreuament
la Gran Via i el Passeig de Gradó,
foto guanyada també per En Pons.
Després deis (los quilòmetres llargt
de baixada i pla, en els quals els
ders apretaren de valent per tal 'l'a.
conseguir les primes esmentadem,
pujarla del Passeig de Gracia. cra
tantes abres vegades. nmdifici neta..
hiement /a posició dels enrredors , retardant-sc nntablement En Pons i par.
sant a ocupar el primer Une, per a
nn abandonar-lo ja, En Miguel. te.
guit d'En Pons, el qual anà peremt
terreny fins a classificar-se en casa..
ze llore Darrera Seguien Arbulí. Palau. Vasade. Pineda. Lagar/ara.
Cutii. Marco. Planell. Grecia. •-:c,
Les primen de la Diagonal iteren pe
;Miguel, la deis seniors; Ferrer. la Me
juniors. i 13alagui, la dels neess.
La Buba per equipe. que fine en
aquell moment es presentà indec:a
es fétt. a la Diagonal. mea; energea
i decidirla, anotant nous cansas de
posicia.
En arribar al monument a Verlaguer la dietäncia que separava a
Miguel de la resta era ja mis grans,
seguint despees Arbole Palau--cue
dóna mostees trobar-se fadigat,Vinadé. Mires, I.agarriga. Cutié. etc.
La baixada dels passeig de Sent
Joan donà ocasió als !tomes de cama
llarga de refer- se un xic del retara
sofert al passeig de Gräcia.
El control d'arribada. que hacia
de trobar-se situat al passeig dels
Teils. del Parc, tocant al mor:urea-el
a Peina per eiecte del rnal estas de
la pista fou traslladat al Saló de
Sant Joan. a tres cents rnetres
l'Are de Triomf.
Molt abano de l'arribada el públic
era nombras, dificultant les tasques
del Jurat, els elements del qual s'esforçaven a mantenir Vordre... sense
aconseguir-ho. per cert, arr.b tot i
haver disposat els organitzadors de
cordes per tal d'evitar l'aglomeració
que tant perjudica els acabamentt
de totes les curses.
Es aquest. poseer, l'únic punt que
mereix les nostres censures, si bi,
com és de suposar. no van dirigida
als organitzadors. que empraren tots
els mitjans al seu abast per tal de
contenir el ptiblic que envaia el Salí,
de Sant _loan.
Es hora ja que els aficionats
donin compte Ce la importancia
que per a la classificació dels alteres
pot tenia a voltes, una aglomeras:ira
en lacte de rarribadal...
Amb relativa facilitat en els pri1/lees classificats, peral lluitant despees amb dues compactes filetes de
públic, apilotat. anaren entrant els
:atetes, que en nombre de eto trepitjaren la nieta. essent tots ells ovacionats.
Tant els 125 atletes sortits com els
1 lo classiticats constitueixen dos boe,ic3 records. pel qual motiu
tetes els organitzadors.
ELS RESULTATS
D'acord arnb les dades del Jurat,
els cinquanta primers classificats (oren els segnents:
(Espanyola 18 ni. 51
segone 2-10.
2.-Arbuli (iderna 18 711. 5 9 5.
3.-Vinade (Europa).
4.-Miret (ídem).
5.-I.agarriga (iclem).
6.-Cutie (Espane01).
7.-Pueda (Barcelona).
8.-Palau (Ídem).
9.-Marco (Espanyol).
io.-Gräcia (ideen).
t f.-Soriano (ídem).
12.-Planell (Europa).
13.-Sors (ideml.
14.-Pons (Barcelona).
st .-Ramos (Europa).
tte-Blat (Barcelona).
17.-Doz ( Espanyol).
18.-Rolastes (Europa).
to.-Ca tala ( ídem ) .
2o.-Ferrer (Barcelona).
21.-Rozas sSabadell').
22.-AU011S0 (EtlfOra).
23.-Mabart (Barcelona).

24.-Coll (ideen).
25.-1.1opis (Tarragona) fins a so.
En la classificació per categores
correspen el primer Boca dels Ser ,r$
a En Jnaquim Miquel. de l'Espam 1:
el primer dels Juniors. a leleee
Ferrer, del Barcelona, i el primer esa
Neafits a N'Anton Martinez, tamté
del Barcelon a .
leas claesiiicació per cercles
bli c(:n segueix:
Primer. - Espanyol (i mis 2, mes
(5. mis 9, mes 9. mis io. total 28
punts).
Segon. - Europa (3 mis 4, mi, 1,
mis 12, me, 13. total 37 pinte).
Tercer. - Batee ona (7 mis 8, mis
14. mie 16. Mis 20, total 63 pure-)

010LISME
LA CURSA DE I.A. PENVA
El. CAMPIONAT DE L'ESESPORTIVA ESQUERRA
PORT CICLISTA CATAI.A
L'aapecte del comencament de la
cursa fou verament emocionador, guaAmb un Ileuger retard en l'hora
nyant els corredors amb gratis dita- assenyalada per a la sortida, ho fan
cultats a causa del fang el carrer t'A- els 22 corredora que Id són presenribau, en el qual lloc es Ilanearen a tats, marxant ja de sentida a ion
, gran tren capitanejats ' per. En Pons, tren. ço que ja ens fa pressentir una
al qual segaien 'molt d'aprop Gar- forta Iluita.
cia.
Afinan, Planell, etc.
En Meter ja cap a la riera d'Horta
Com sigui que a pese Inés d'un qui- notem un entort o lligament de Mi'
nametre de la metida i al Bar Esquer- opines entre els que menen el cap
ra eslava anunciada una valuosa pri- de l'escamot, produint-se una caima per ala primers atletes de cada ruda que va augrnentant fina arribat
categoria que passessin gel dit
a ,.
gairebé general.
no cal dir que els ataca se succeiren
Sense altra conscqüencia que alsettse'interrtmei6, mantenint-se al cap n gima retirada entre els inferiore,

el

TI

ee eapomor4 :mame
r sigo,' Eara- es as seuil carOPU.
i Mega*.
Eu upa melie prop be . Iiixia.701.
1 arriben lim:a lionteada, ten- negui-or, Quinte s'apodera de l'e5,» alca novelar. E,re .. faies. T .en vil i Maria un assaig, que-Lea glasla cursa amilane

alce /M e*.

r

TreatrzeaeetlaTeirl..1~

T ele

t indret, notem que cutre els
der s " hi ha maror, produint-se
moment algunes &dates.
cantinuen els capdavanters apte.
bus que solament queden al
set corredora, que són Janer,
Te. Treserras, Sant, Español,
Roca.

fu aquesta nova situació seguim
Terrassa, havent-se produit,
nt aquest recorregut, alguna ata.
s.:ase conseqüencies.
passcn Terrassa amb gran animadels aficionats egarencs, que
sdeixen el pas dels corredora.
En aquesta ciutat, Jaiter i

erro,s, que marxen en continua
uta. s'ataquen mútuament; els
rrooges c.c l'un i l'altre sán cons fan a tal velocitat que van
airo un darrera l'altre tots els
ed.rs que componien l'escamot
teriKment, essent l'últim dels cusals l'Alegre.'
Un , up sola Treserras i Janer,
efnoctes ben segur de reservarforc.s per al cas de disputar-se la
„ l'últim moment, disminueiel tren i ho fan tant considerapiel::, que prop de Les Fonts els
ma o, aconseguir l'Alegre, que
be ve fent una bona cursa.
En reinteg:ar-se aquest corredor
e:s dos capdavanters s'accelera
xic la marxa, sovintejant també
in:o.tits entre els dos eterns pri-seguint la huila, sempre a la
urda, l'Alegre.
Ataii arriben al pas a nivell de la
'reta de Mataró, on Treserras
hlo.va ja baver iniciat la batalla
I. per, oh dissort!... la barrera
tancada Alegre i Treserras desaten i queden inactius davant
situació, n'entre que Janer, anib
upciacció dels seus contrincants,
heme de recursos i amb una

xilitat prodigiosa passa a l'altra
da amb una rapidesa inversemint.
'm ' erras, davant la gesta del seu
mriccant, vol imitar-lo, però ha
tan:: qual aconsegueix franquela barrera, ja Janer Iba avaneat
s cinc cents metres, i si be Treeras ..cansegueix rebaixar consideaqueata diatancia, li resta
len
marge de terreny per poder coL, totalitat, entrant Jancr triomEl
que és enorme, aplana irenéticarnent l'entrada dels dos
len,,,rs de la Unió Esportiva de
and com la de l'Alegre, que
quedat cndarrerit en aquests Ulmetres degut a la formidable
que es portava.
Por després entra Sant, el novell
edor manresä de la segona caria, que també fou aplaudit, així
nots els altres, que en nombre
eme ¡oren els que es classifica-

CL.ASSIFICACIO
z.—jattnie Jane, 3 h. 53 m.
2.—Francesc Treserras, 3 h. 53
ts, 35 s.
3.—Manuel Alegre, 3 h. 34 ra. 40
4—Pere Sant, 4 ti. tm. 23 S.
5.—Jaurne Canti, 4 h. 1 m. 5 0 S.
6.—Julià Zspañol, 4 h. 8 m. 30 S.
7.—J osep Roca, 4 /1. 14 ni.
8.—Francesc Baguero, 4 h. 41 m.
9.—J oa n Gili, 4 h. 4 1 m. 35 S.
10. — Manuel Serrano, 4 h. 53 m. 35
aun..

5 h. 5 0 s.
L'ORGANITZACIO
L'n rganització ha estat bona, ex,Ile7v, digna de l'Esport Ciclista
Satala.
Rr", la mes alta felicitació de
>art
fins a una aura.
11.—Benigne Escobar.

RUGBY
-A PRIMERA JORNADA DEL
XMPIONAT CATALA
N. Barcelona domina i bat
El
Atlètic, per 15 putas a 3.
C.
A l'Ilipódront altir mati van jalar a• , uests dos cercles, els equips
?els ;mis s'arrengleraren per Fut.Ire ›.güent:
C. ':. Atletic: Salvat. Gil, Filena,
Hu ir; .s. Rosini, Arsuaga, Solé, Aldato Fuste, Lamana, Pujol, Este°. Pcgulo. Julian.
Barcelona: Emané, Sabata.
C.
Ximeno, Lavilla, Las Plassas",
lfltC
Z. Borraos, Balcells, Bori.
Estévez, Trigo, La TreilEl i ac

comença amb domini
eient niés pilotes l'Atletic de
irisares melées. 1:n bell ame de
nieto; Vidal, detingut per un
1aot n le La Villa, del qual cii resulan zontra - atar de Solé, que ac(mZIleroz burlar Estape, peri, (luan
tan creia que aconseguiar la martoat per traveta. Estape
seu camp d'una llarga "tou .

Balcells, ben coHocat, sprinta i
un canvi de joc, que no saben
r,, rar els 3CUS davanters. El C.
n. A marca en els seus limits.

E, reprett el JOC als 22 metres, i
hl lux( bona surtida de melée arrenten tots elx tres quarts
aconsegueixen un assaig de SaSta . que En Les Plasses, amb tot
1 z utar-lo molt bé, no aconsegueix

Iran>formar.
C. N. B., 3 punts; C

N

N, o

1. ° C després de repris el joc, Laescapant sobre una 'lonche",
ta nsegueix un magnific assaig, que
E stapé tampoc transforma. C. N.
punts, C. N. A., o.

n canvi de joc, En Lavidernarra i essent placat passa a
1 111010 , el qual el desdobla i acon't1sueix un nou assaig. C. N. B . , 9
C. N. A., o puras. Poc deskés s'arriba al descans.
La partida és represa, fent-se un
Sobre

molt mogut,

com ho demostra

no transforma. C. N. B.,
punta; 'C. N. A., o punta.
sea

.13
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effleeeefflerweioffle.

En Gil aconsegueix, finalment,
l'assaig d'honor per al seu equip.
Estevez, sense acouseguir-ho, intenta transformar-lo. C. N. s., 1 2
punto: C. N. A., 3 punta.
El Barcelona, castigat per un cop
fraile entre palo per off-side de Ximeno, l'Atlètic intenta, sense aconseguir-ho, el "but Place".
Les Plasaes ben coRocat, aconsegueix un drop-goal. C. N. B., 15

COMENTARIS
Del C. N. Atletic els millors ¡oren Gil, Huertas, Salvat i Solé. Albalata jugä lié a cotones.
Del; vencedors foren els rnillors
Ximeno i Vidal, per mes que tota
la divisió d'atac va distingir-se br e a. La davantera manca d'entrenanieta. notant-s'hi, pena, molts bons

C. A. D. C. I. ES BATUT
PELS CAMPIONS, PER 14
PUNTS A o
Al camp del Sant Boi, on el "Cadei" hi ha tingut eis resultats més
EL

desfavorables, alar en litigué un que
si no és al sen favor diu molt de la
seva t'altura, que els actuals campions aconsegueixin marcar-los 4 assaigs es un resultat ben falaguer
per als blau-groc, que mai havien

assolit tan pues punts. El resultat
aquest, andi tot i que ja el preveient

que no seria un "score" fantàstic
per als blau-cel. un xic ens ha sorpres, ja que ell indica una (le les
dues coses. o que el Santhoi s"ha encallat en el seu cana. o tnés l'en (lit,
que ha tingut un petit descens, o be
que els defensors del Centre, quelcom preparats i mes coneixedors
del joc, comencen d'actuar de faisO
més positiva. Nosaltrcs ens inclinen'
creure el dit en segon teme, l'equip del Cadci ia preveure una discreta actuació ett el próxim Campionat, no essent actualment un dels
nostres primen: cquips creiem que
seguint el Guiri ascendent d'ara no
trigaran a ésser -ho; en cll s'elidevinen futurs elements de gran vaina.
La Unió Esportiva Santboiana si
be no presenta' el tnillor quinze que
pot fer, posa cura a qué no fos un
equip tan deficient a les seres dar-

reres exhibicions.
Arbitran tel senyor Aley, s'arrengleraren els equips de La segUent
forma:
U. E. S.: Arbás, Vilar; lalarty,
Roig. Costa. Petit, Reynard, Costa
II. Ros, Farrés, Sabaté, Altimiris,
Paloma i Artigas.
C. A. D. C. I.: Bosch, Romero,
Fina,
¡art, Oliva, Pares (.A.),
Isern. Sarsanedas. López. Saló, Porta. Blasc, Pares 8 N .1 t Petis.
Els assaigs doren fets per En Vi-

4. TARDA 4. amo'• des de li os quarts de quatie.
COLOSSAL PROCRLMA DE VARIF3ES
CHELITO
AMALIA PALAU
'BONETTI- - A. RUBIO

quarts, millors els blau-cel que els
del Centre, salvant hala esquerra.
Dels mitjos el l'altor (le tots En

Reynard, essent dolents tots els alI.es davAteres de tots do e
bändols, regulars, essent millor en
el joc obert la de la Unió, i en les
melées la del Cadci.
L'àrbitre be, seise que poguem
acceptar el seu criteri en alguns offsides de "hinché." i discrepant també en l'antillachi (l'un assaig.
(Rctirat de 1 • EdiciO Setinanal
tres.

d'Esports,

per

excés d'ori-

ginal.)

TERNO)

CONCURS DEL CENTRE
Novament el inal temps va impedir la celebraciO de la major part
EL

dels partits at,itticiats corresponents
al sise coneurs social del club (le
tennis del Centre Autonomista de

Dependents.
Amb tot, els jugadors avisats van
<i lear acte de presencia a l'hora fixaEls partas jugats van donar els
resultats anotats a continuació:
Campionats;
E. Fäliregues guanya a J. Durall,
per 4-6. 6-3, 6-2.
J. Durall a Montesó, per 6-3, 6-4.
Lloveras a Pascual, per 6-2, 6-3.
Senyoreta Conti a ~porreta M tau tagut, per 6-4. 7-5.
Senyoreta Vila a senyoreta Roig,

CONSUMACIÓ
a les (lea:

Eita-Lloveras a Ilarquillas-Ges,
per 6-o. 6-o,
Handicaps:
1. Marquillas guanya a Castells.
Perera a Bover.
(Rerit de l'Edició Setrnanal
d'Esports, pea manca d'es-

pai.)
....1n•n•••••••
:
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vidriares d'art : Enmanta ni loe liebre sidra I Cristal' : Vidrie ensille pnum I serbia' : baldeas', bel-

noseies. gravita. Dimitida å mirada
Cellienina, 82, entre COTIII 1 seceervas

isagostotta

TELEYOS 6145 •

LA REMOLINO

UNA

La popular sarsuela en dos
celes, de J. Ramos 'Martín,

PESSETA

13 representaciti de grandiós EXITA8

VELL I NOU

PALACE-REVUE

música del niestre
raro,
LA

CHELITO

-TFATRE.S

Roser Loonis. Fellsa Herraro i Caries Rufart. Nit, no
In Miura funeM per donar
!loe als assaigs de la sarsuela en tres artes

Deniä, El princep Igor,
Dijons, debut dels aplaudits artistes senyora Correal,' i senyors
Picealuga i Redondo, a iii la rime-

Manon
Lescaut. Avis important. Per
n del mestre Pueeini,

eelebrar-se el vinent ilissable
tova n I'aInuNiment) en
honor g il , SS. MM .. la t'uncid cor-

responent al dissable, sisena
loopielat i abonament, se celein•arit i n l divendres dia 30.

Teatre Català Romea
Telefon 3500 A
Aviti. n Iiinarts, tarda. a les
('ine. Dulaques a 1 i a 0. 65 pessetas.
LA

Temporada d'afivern es 1922.24
1..of wat, la
latica
bus

GRAN CINEMA bit Mina%
Notables

dituart,. nit,
s

tarda: La dama
Juan
mellas.
tera y

ni ssatne:

.114.1144,4444.11+11444,11444444*

TEATRE NOIJ

O
Soler. Interpret a chi inimillorable. Nit, soleinni_
I tut tea) ra :
ROMANTICISME

barret de cascavells

traduceb; d • Ett .f. M. ,le Soga t'ea

PEP

a prens populars de L'auca del senyor Esteva. N i I . Joventut Jordiana: Romanticism e ,
El barret de cascavells i El truc
del senyor Banyuls. — Dijous,
taei 13

espaciarles por a in fants.
El príncep blanc. Es despatxa a
coniptadur ia.

nee
vetlIsda
dimerres, 2,1 ile reivernbre,

itettaer •

c

s

¡e
Josep

ite

.
Llenguadoe.
.
x

dol

444~444444444144~
4444+4414444~~»+

Palace Cine

0144.8444414.1144444.04.11444444

GRAN SALO DE MODA
pPOilltahlE9 FELECTISi

Teatre Poliorama

Avul, illinarts. larda t ilt, la farinosa intri gaba Bona *mica; la patenta riuntra Dantista nereida; la
Instructiva Malta i Gibraltar,
primera Jornada (tc ja colossat serle, basada en la fannisa novena

11,,s
eine, niatiree popular

Aval, ' l i marla, tarda, a

•

balut

..

t

p
NnT1.-1.-1

.

,

•

At111, iltIliar I, 113 111 ti,IlII,i funetít.
,
tarda I 1111, vr,, tillietons
de Eire etikestre. Quatre importanta debuta, guatee.
de,1 n M
a tainintailutia,
iNeterdrieterwenninewe,. e-ereeitratedrei
la

••••••••••••••••••••44444

Gran Teatre Espanyol
SIERGEN

a li'.. .1. u

nIneu lii

e.,11 de
(oil., II ,11

.311,-.•

LULU... GUANDA-LA PER MI:

3 s

, 113111 3 e , tausta.
TNENS DE LUXE

LULU... GUARDA-LA PER MI!

f . 4 ~4.444.•44~•

e 1 4 1

E13111UNDO

RESTAURANTS

El saló mas htglänlo de .
Barcelona -- -Lancen mi,

Calefacció
vi4e4444••••••••444444.44
'441444444*****84c4,44444dU

Can CULLERETES
Quintana.

5

Temen

Walkyria

Temporada de Tardor
Gran companyia de comedia
ALBA -

BONAFE

dimarls. !,,.to l r. itu
quin . ' de sis. L'extramilinitriantent aplaudida jognina
Konira en tres ;teles.
i Bach, arreglada pe I'
111

F. Lepina i Enrie

1 ) luuu inguez,

N it. a les den i

quati. estre-

na 410 1:1 1 • 11'111.. n 1 id ••11
El d u vlo : Pérez-Gómez,

i n bra 1i...s'unta del literal

Lluis o\nhot del Dintel
tita..ditneifres, tarda i nit,
program,
Joan SoAvial, benefici
nata.

ente.

OROUIEn MINA SIlSE. — SALO DE itillt°0 DE EABILItin
el e prOgr111,11 t l'aclualltat,L'arr i beda de 88. VIII
d el I sel penno(eat
Avu l _ d lina f• I •c , frraltillDoma;
filmen de la Ma g istra l P1111,111,1 Les doee
ala Role d'U
flirt eneant de la historia de Franea. ereaebi del 'eran
letones, el r al idol
robra de 1. I l'Efliter , ineg 'Oral interpretare', i Ir les
tni
neltnih. Inspiren&
una, l Dos", by 111A, cqueri filio As pi romPil terna deressall
ssinia rima' Dentina ni-raids, IN' ,fl,it(it broma.
a.. nou . 1 °nitre*. I In illivritill
enloses' pellifttla. Per IN 1 1 11 e no
NOTA.—Herul II Ilara mete/Hin . tratinesla
projeerkl de la peilleula Loe
• ra. llores
ploicetara
scii((
es
Interes,
perdi
Alce filena': larda, a les re% 1 sil, a lAs den.
eis peines sentleilift:
Inirtint realithlrlti d'aguaita jota reunan
Seneral: UNA PMETA
Prefor•nela; »SI PESOrras

1
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DIVERSOS —

1

11 1, Illcons.
5
exlmlocom,

IV
a I- jarditts 113 )
deatronat; La 1
d'Alfrorita; Lesdelicias
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Maria del Calima

OT.1 .—A prees
s
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•
11..adircsa ha estalort MIS abiiiii11113111
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4 Ni nreia . : L'orjull
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la 1 lb' 111-0V1`11 f 1S en o,
I ri nanoll I s

del comp. ihjei.-. i•if.•11.-: Vidocq, i
,. V eapind, La treta de °arrizan; t
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EXPOSICIO INTERNACIONAL
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Corta Catalanes.
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A v id, dile se,,1 fin, , a 1111 1111:111
de etut, de II l.1 12 i .5 1111 55.1.1.1
MI.
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Cal asasen,.
. No vetats
1 a . dar 1.....,
rar - as. le, Inc tila
I
, 11...1,...1..117 113 COP de non.
1 itallee , 1.1 ill • 1 id I —• ill 1 , elUsi Va San:dot.t El mal dala oroe su ele., litta 21 1,1 la v r nda;
110 1 1,11/114 lid 01 I PrOorr,g1111 %.111do Maritata, per
1,1 El
las Me. Lean Dolos muy.
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,
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PRELIC:
pestat•.
Ilutaca de Prela,enci.,
Entrada general. 60 "'cima— ()—
Ift•
u111.
tu
lielltil,
(liosa 1 n 1,11111 • 1 . 1 .i aus g., sargenta
rancesoli.

I PARC DE MONTJUICH

Astil. segona de La clutat sa-

grada, Ela bons amlos, Al fons
de la mar, Dentista nervIeSs,
L'apera Improvisada.

leatres Triomt Marina
i Cinema Nou
,V)li, iliinart 5, alarits de saló,
Distradolons de millonarl, aló

atas' eggegag!

La Mutual Agrícola i
de Prop'iäär)s
•
7
per
L'EXTRACCIO DE krusaa
Es reben avisosPasseig de Sant Joan,
ro 30, primer. Telefon 1378,S.P.,
.SUCURSALS
Passeig de Sara Joan número
95. principal. Telefon 2037 G.
Coeli°, número 169. Telefon
número to2 3 G:
Francesa Giner, '..inimero 56
(Gräcia).
Carretera de San. número
135 (Sans), primer pis.

HIPOTEQUES
I.. MERCADER
Compra-Venda-Finques

Pelayo, 56. 201
0'11 • 1

Unica casa per a
Czlçat bo i barat. Tapineria, 20s
Sucursal, 13

PIAMOS

nuez u. 19. A LA
Foatival a benanci del
PRESENT DEL NADAL DEL SOLDAT A L'AFRICA
Entrada: UNA PESSETA

td-satirE. t DE lit1,11‘1111tE
iteparouleur (te peenn:
hApositurs, s cssto tic inotla.
birle', de roan/aun/1s ments a la
se, • o, Ilulr: r - l l .i u rs a.
Entrada: TRES

PESSETES

IiltMEti(IE. 2 DE DESE:MIME,

Hiana-Argentina •
Excelsior
- -

5041 A

PARC,

caPnal : t

Avut. [binar!, Vidoc q ,

Telefon

' CENTRAL

PISTA DE GEL
a
De
De
a a patinatge,

n46.444444.4444444.44.94.
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R S A A
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CASAMENTS
BATEIGS
DINARS DE CASA

LA CASA DE SALUD

aaducció

(Places santa
Anna i Nova)2 -

T:

444+144444

Divendres nit, reestrena:

444.6•44~.00444.444-I4444
Teatre Barcelona

1

a

Grandiós èxit del
Jazz-band VELA

Ela misterio de Parle.
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Monumental - Pedró

•114.01144,444+0441+64+111444.4

ARCS, 14
Aquesta Acadèmia.
Palau es la inés important d'Espanya.

de n'Inmortal EIli,!11 SUA,

i FRANCFORT

EL AGUA DEL LOX0Y4

tsula a les cinc.
si dintel
totrada i butaca I N t oc - sc'a.
EL GANO DE LA RABASSADA
Nit,
El

EL FIN DE

aniart

deu

f

ateutucnt, Vidocq, I l'Interessaol Inni Maria del Corma, la juia
d'En Fria( 1 Cuanta,

porada,

it, a les den, popular:

als senyor:i soeis de l'Orfeó
Cal ala

1
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pis semi

de música de la Unid Musical
Espanyola. I i 3, Portal de l'Anper
gel.. Condiciona espeoials

dlenarls.
_1..._Ult• ros
amica; es 1,1111,11es
..
nantintes

_larda
P
I.a PorilloSa 1211grano, rolilssa 1
l
11“ 11.1 Bonn
Opera improvisada I
°entinta nervides; IV Jornada do
la •31,31 3111;11 nelli "11.1, 33 gran -

los nils: L'èxit de la tem-

-JOVEe

Canzons populars catalanes

i p ati

•

pis princiPal.
ENYORS::
pis primer
"a

i .111 es, etiettls es1 Va lIgürd . S. Programes i local il al s : niagatze

Gran Cinema Bohèmia

VIÑAS

LA COPA DEL OLVIDO

sota la dirin eciA le l mestre
. LLUIS MILLET •
i amb la cooperació de
N'Andreua Fornells, sopran
i En Baltasar Samper, pianista.
.P . interes andwions ile

Gran Teatre Cortita' i

%ornad. popular. Nit i totes

1

dia 2 , a dos quarts
de eine tarda

g.4.4P4444.44441444444444448

revistes de

CANCION QUE NO MUERE

CONCERTS::

PES3E1'A.

ei44•44~5.544.444.4444+

Avui, dimarts, _tarda, gran

.

.

, .5

.

General; UNA

Companyia de Comedias

extraordinaria
Gran
a denla.
a les den en puta de la 1111, al
TEATICE DE NOVETAT8
(Ceo EgOeetrel
t111/11 re rounds
I Pile ier vio:111nd
de ¡Fe- 11011111, Dura ...111/ra Drenar
Sug1/11 M1111141: ,
.
•st- round- de re l,illiiii , Sergi
111'11AndOPS011 contra Ceca,
Ke • I en, r 433111,31 ,.15 1111111.1,
tres milete,: Salsa l 1330,1:II
Mareó
del diablo. contra
Welt..1 ) campe', amateur
ii•f•dur de as 1 on
camina:
Mefier,on per 1 1. o.,
a lamas 1 ru-Vi'uijal ilaston Andarwelter
Alberich
t on
rounds de
Lluqui: coi:dial:
1.1111111,
FRANCH PUIG
'sal
eX -C3111111 . 11 F., >al
i""
RICARD MIS
013113111dr del
cainviO
aionl total d'El fi,a.
rifi Ir.. 0111131 1. Casanovas
len , al quart comino In litem, 1111 111 ...111, de 1111111,
11111110, Prull 1101111/al, Entrada
general: dura demudes, dula.

g.

vstrenest
Ilei blava, eitnileti.
1 Rreterinc .at PUES PESSETES.

larda.

BOXA

‘ .•

La

11M1n1111~11111MOMM311nMIM.

EL PINTOR DE MIRACLES
d'En Rossinyol._-..- lant»it,
Uniea i extraordinaria rept esen-

s

•

oompanyla de saraos1

s.

i

ds las ca.

Josó 1 Adúlmen5i3a.
i444.•444+oe spirree.»...».)

sextet I irlo

1

.

nee.

la, opereta

CIATZZ-HAARA. Contractas.
Reynés.—Tapinerla, 35, primer.

l'ORFEO CATALA

ti-sil InAs SOr0116s,
il dita r I
VI bl,ra chagua
stfeeAs 11131 , t,I 1
de [f. W. 1l1 •I'9191
LES DUE8 0RFENE11
1 .0o0 i ii..f re.., ifileierfaili,e Se11- t
v era . tanta. a lit Ciliar( de sir.. I
1111. a 1111 11111111 d13111.', PU p11111,
doro I al ell Ilarg niel t al g o , ad .
o urda,. f re a oC d.( Lilian i hornito'
(iisii. ami( la tiorelat Ilo. l'al/ 1 ar -PO
a 1 f c erna de 111t 5 .3113 1 , la - cal,
../. de la Cesa-.
Arribada de SS.
Abres
MM. els Reis d'Espanya a Roma;

Aeid •

drantNite

Gran

ORQUESTRINA

Dorman exraordlnari per

Saló Catalunya

vil I ,
a dos nomas
fle den. gratuita proa-rama seto,
le. IHIPS obro. fle 1333 larde SUCCe3.
I. El (tumbal
LIMO ENTRE ESPINAS
El drama 11 Plitr
U•s, de ti-.
r el 11 t3,
La NOCHE
sanano
(La arietocraeia y el hampa)

•

Ensenyança perfecta i ràpida de
Teneduria de Llibres, Cà1culs, Lletra comercial, Mecanografia, Taquit
grafia, OrtografiaFrancès, Angles fAlemany. Títol de
Comptable

Palau Música Catalana
-...4,444444444~+*0444+4
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El

La moza de Campanillas

antb assistenria del seus
attl n ws. Antoni Paso i 'Board
González dol Tora i mestre

444••••••40.4.4444444444+
TEATRE COMIC

DIDA

de Dantas, i estrena de Polo a
en dos artes, del 'M'E cèlebre i
iliseolit deis autora moderna,
l'ilalia I.utii Pirandello.

terpretat notabillssint actor Sessue liayakawa, del sedecte pregrama Ajuria: . En busca
d'un pecador, grandiosa comedia drainatica,• . creació de la
simpat ica artista Constanee
Talmadge; La clutat sagrada,
grandiosa producció, repartida
en set jornadas, projectant-se
la primera, essent una veritable
meravella de la pantalla; Calderilla, importautíssima comedia drarnatica, interpretada pel
popular at• tista Charles Ray,
les aoves creacions;
Somni d'un tila d'istlu, dues 1
parts de broma. — Dijous, es- I
trena do la sapina jornada de
La clutat sagrada, i d'altres.

LLIURE

Gran Teatre del Liceu

de

eán, granitiús film dramàtic, in-

Pau Luna.
.....~•~4~4444444444e

NOU REPERTORI - LUX03 DECORAT

•ENTRADA

MONTERIA

per Velllifteili )1;1E11011 lAioard Fuste i pro/loe-ti-hl part

en 18 grana quadros - 200 vestits notis,.200
85 artistes, 85, - 10 deeoracions noves de Ros i Güell, 10.
Crandins i original apoteosi
Actuara de fi de testa Itt genial estrella de varietts

11.

ifOr Ce. o.

Avui, dirnarts, tarda, a les
cinc.- El graeifis sainet en
tun aele, de Garcia Alvarez
i Muñoz Seca, música - , del
Mestre Alonso,

i

BUTACA I —

JOAN 1111,4

di

50 BELLISSIMES AINTISTES, 50

lar. Artigas i dos En Reynard, el
qual en transformà un.

La defensa del Santboi fou excellentment coberta per l'Arbós, al contrari la del Cadci. que ho ion dificilment per En Bosch; deis tres-

Avui, dimarts, programa

Oran admPlI n v i a de ~suela

AVUI

A.

grane exila: L'Anima de

ELDORADO

elements.
L'arbitratge a la primera part atta
a arree del senyor Vilar, i a la segana del senyor Bosch, el qual sofri el seit examen präctic d'àrbitre
oficial. El primer exerceix be el seu
comes. Quant al segon, cus abstenim
de fer comentaris. a fi i efecte de no
influir en l'anini de la Comissió arbitres.

«mi

sCiissema •Piiiscisa

Repres d joc, s'efectum diverses melies a favor del Barcelona, peret Arsuaga continuament en off-side, priva de desenrotllar els ataca.

punts; C N A, 3 punts.
Al cap de poca estona acaba el
partit, amb aquest resultat.

111.

3/ 1i:d'helad sasaada.
,
1net

A se e

L'EXPOSICIO
Entrada: UNA PESSETA

CLAUSURA DE
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DE COCES EREUADES
AM3 MARC DI FERRO

Subl i m man a

R.MARISTANY
Casa fundada el4870AL COMPTAT
PLASSOS LLOGU ER

16.Placera1tolia
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menso . ea PLUM« l petatetuat
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Sara mime tabes, nada tissala
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Muelles qua Metí débiles le eiteneieleteeneer
Un ANTISÉPTICO RECONSmur E

bigienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcall, tall angles, doble plantilla de culto

•

ES 10 NE IlEIMMill • .

los DE ?ZUMOS, los

bl
Sr.

SOLUCION PAUTAUBERGE

Ptes. parell
ii. Tipus de luxe a pro» baratleslms. Espardenyes amb so. ill
- la da goma, das de 2150 possetes- Paren.
a

di

Si

quo en forma apropiada, retrae el antiséptico y el reemmeasymnis
poderosos, N
Cressotir
y el Closiddrobealattg..
Cbd;
el remedie soberano contra les Oairmusees,
Cozmu ITIg crónicas, la SI" el Raourell1110 y la .
Aumenta el apetito y las toma% agota
iriönnjiras seommionea y previene la
Ne
vis

• VENDES AL DETALL,

d.

r,iszumanouLosis

a Carrer ANSELM CLAV g, 9 (Final de 113 RIllbill)
I.
(Abano <terror Dormitad Sant franca»).
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CASAN

MAISON BERTHIER

Em serveixo

-----

sempre

Secció detall :-: Préus avantatiosissims

Qualltats immIllorab

ESPECIALITATS ESTRANGERES

d'els

POLVO S

liiiIJIIUl

1111111111111113

LA HERNIA

Curada per 50 ptes.

mltjancant el nou
. a Aquest eemode 1 pilletic aparen cliente sellembenat nmerlea "PERFECT
e nuoiles, que s'emítele al ros com un gen'. no es reesent deis
sr del eele$ dels sIsternes franceses, superant-los en qualitat, roi modltat 1 en els re s ulliels posItlus de contenca I curaca radical
de 1110111a 1 treneadura). :lomo pesseles es recalen • gin de0,
tnostrl el colaran No compren cap Otra mena d'embona: n1
l'escu p e cen s e OPIOS %mire I asajar mines' meravellem aparen, assakas aratu1U: 4*
e a 1 I do 3 a 7. Cata PALAU, Carear ample, 14 (tocata a re kf lHl a de 13 Mere/,

ThPOLVO d' 'HORLINE fan una cara formosa
_ . 1 avellutada, I fan devenir la pell fina i agradable,
can la d'un infant. Els POLVOS d'HORL1NE son d
millor watt de formosor i joventut.
HORLINE
• MRODUCTIS
•
lUCUA cr)11211/1E (tintura progreses Per ol a cabal
blanca): 6. • DEPILATORI («fin I Inofensiu): 6. - POLVOS (mol'
— "adlltrents): 230. • CREMA (evita les arrugues), 2. 60. AIGUA
•UggalrlISCA4ss oom p rindes ekrveicento 5..BATHOL MONTRY
*Yallintlifferab pler als lumia de peus). 510 - icomorl.
mils al bay-Mum per • regenerar el ceba) . 350
%AM geserafi
Establiraents DALMAU OLIVERES, S. A
_SUG De

Ptanza
ondulada de
151g per is
It... 750 m.ft

L...

1 t 0 Ah.
:

sErrro

UNka

dilessivomilvde
454

da Dr. 01m40. Rambla Pla Boquera,
gala e. lar tome omite& t muas

e
.t.taxvavivii*DEcnoas

1

Pan). _ veten, Impotencia. tatua.

elige&ti 9

&pedal* Dimanarme per al gua,Wat rapta de les Instantes ~rema:
Matra pell turma pretina consulta: . cle to a u 1 de • a 11, mole
mica per a mide«. O u:1mm

amfeereacem ftlat
Pta11504 meneen.
Isven 0 lotes lea drosivee
lur6. gatallnla.

LLUR3 ACCESORIS

Pamemas d.40x443 m.
Mes. 5 .05 in.

Lo

PER A TEULADES

Materials armats ab andant exclusivament
JOSEP

ESTEVA 1 Ola.

Portal de PAngel, I i 3 pral. N Telbfon 3344-A

BOA 2DA".26rum
r`2.r'Rer:mbilaelleleRaCiagtalluX,
Lar, 2.s.
a 5 de 7 a 8.—Cl!nica:

lije, 34,
De
número 44. De 7 a 10 de la nit.

Formatges„ Mantegues, Conserves. — Sabons, Perfums, etc.—PLUM CAKE, PANEYON DE
M1LA, PA1N AU LA1T, ALFAJORS DE LLET, PA1N CAKE, CROISSANTS, ECLA1RS, etc.

UIlIll 1112_111201111J_

3.111131111111113
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HORLINE

OR.

la
:::)PV
ERCIII11,,
IER2
DROGUES, PASTWER11, etc.,

Sant Pau,

Widarica

Sarria'

a

BARCELONA

DR. VELLVEI DE MAN EU FI. F

CICLE 1 1 LUSTRAT
UROLE.0
ar, .59 - AYCEI–OrNIA

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

PETITS ANUNCIS CLASSIFICATS
OFERTES DE TREBALL
I carnal. q ue ?A FERRER d'antmals
pt as cuidar motora electrice, per a /ora de Barcelona, es necessIts. Esr. a LA PLBLILITAT, B. T.
que
jaurenBenlerurituorsCluttt,

MATRIM

es nereas1111. Ese.:
LA PUBLICITAT,
B. T.

mileRVISTA

Ntuançau per • Carros.
APRENENTS serles, ea necessiten.
Escriure a LA PUBLICITAT, B. T.
CRIAT S r unen.
de 55k.scriure
a 45 anca,
esPUBLIa LA
neeeS"

C11AT, II 'f.

es

APRENENT de
""s.
sita."miseria'
Eserlure a LA
PU-

le7/11IrreoralL/tePLIM112'117..e71.1'''.'""Ita.

EILIC/lAT, H. T.

.1DORS, Zeni.7,`J: 8.1` eLnÁ
VERNISS

CAMBRERA, te a LA 5'UBLIC1-

PUILICITAT, B. T.
PRENSISTA

1 Al , II. 1.

de
,,n are 1 e
urse

P111/ IcITAT, B. T.

MAINADERA, e,: n:ceakteikeril,11.

TAT. El. T.

m iN yo lue
13.

Per tot, ee neeeeolta. Escriure a LA PUBLICIIAT,

i)irlIft.C;luers.117,1,;,
CAMBRERA
11 . 1311CITAT. B. T.

per

• tot, el neceas'''.
MINYONA Escriure:
LA PLOLICI.
TAT, B. T.

M N y Oil A

es neccesIta. Emule-

per $101 el LA
neceislta. Ei.
criure

a

CARISMA, ".:ce1"alhIE117211CUI:

Ta T, p. e

CAMINERA
0740,

WI

terlei

ei flieeaiild.

p;
rondluirldr 'di1 neroel de neu.
manes, ev necesita. Bacante a

ERree.v°,1,:Z2ifilerEaseirrr

PLICITAT, II„

mr• Medito. que
a.m. ',allanen,
r/11101.1CI1'AT. D. T.
1 potente fa
.manneneree d• lee NI.
ikerina. literlere a Le

IsdrIna enquadernadora, es

Aadra mi essita. Escrlure a LA PE-

T.
R! it ir
A m ea.
nreessIla. Escrlure
PI 111.11.ITAT, B. T.

DID g2 I

CORREDOR

seluni til.U111Eit nr ,lainierse nea-

IN Id Itt.H.ITAT. 11. T.

1A1, It. T.

APRENENT

INFERMERA

8 N."1; uL'al ]au..s •

`.

n tel Uel;..

vestales -ernianala. Placa Comercial, 2,
liii eold, pilluela.
gn dependen1 inereerla, falta a,a
hi aU l'al: 011Ver, ti CitA. llerereacica,
prelessions.

falten per a la
SENYORETES 7 n3'115 . .1713 d'aldurecites per a y es1ds de seneont,
d'II a /2. Tarda: de 4 a 5. 51outreug,

prloripal.

11.

CAMBRERA

DEPENDENT

en

m iT /

1 . 2. cintila . . ,..121111/1.

olu per a tOt es neceislta. Es.
pAiNy tac. miura • LA PUBLICITAT. a T.
peeadol,

CONFITER

MODISTA

LA 1 . 11ILICITAT, B. 'f.

SalvoNO1 rat,aes IlecealIla,Semita
001mal. 00.

I pastisser, per minar
a Parla, es necessita,
Escrito, a I.A PI BLICITAT, H. T.

MIN Y ONA IrrtuarjotaesiVelln111

TAT. 11 f.

MIG

I l se a taller de c011ea,
es neeesalla. Escriure
a LA PUBLICITAT, ti. T.

APNENENT

per a la venda
DEPENDENTA d'objectes
de cenia, de 20 e NO ale S, es nceeesIta. Es.
mine a I.A PPPLICITAT, B. T.
sTA ', n'entente. co neceeLAmpi & zu sita. Escriure: LA PU1 A PI 11LICITAT. 51.

v.

TORNER 7errela.liAcitZtirce"h.PA*121;:
1111..11NT, II. T.

MAINADERA

decorador. • 'ofereta. Merare a LA PUBLICITAT,

del ram tle 'Ubre.
ha a Penares, de
211 anys. "'Meren'. Escriure a LA
DLICITAT. R. 'f.

DEPENDENT

VP11,14 de 'nobles, de
ii a ea les, es neet ._slla. Derlure a I.A PUBLICITAT B. f.

MUNTADOR
I.A PI MACITAT, II.

de confecciono, sMDEPENDENT
E l'ere'. Escriure
I

DEMANDES DE TREBALL
T.

bii presentable, ea

re a LA PUBLILITAT„ lt. '1'.
Inerte de

AUXIL I
/In 'matee, es necessita.
Escriture e
1 . 1111.1CITAT, B. T.

1A

ore enri p irot Irs InstaNaelons 1 repara.
5/1 pece>
clon' elirtrIques
Mas. Seeroure a 14 PUBLICITAT, B. T.

AUXILIAR

VERNISSADOR,:lrZinVi:
TAT, B. T.

neer,uta per a
N'otea. 1:ierlure velen:metes i pretenslona
urelesos 09.

PALETA

prictIc en I "Mide da
vtatie 1 "Hallara del raM
de la pell, O . °tenis. ESerlUre • LA PLIBLICITAT, B. T.
magatieM, de carreta
MOSSOS de&amera.
da erogues I
eOlonlals,
Eberlum a LA PU
BLICATAT, B. T.
venda de cornea DEPENDENT de
tibies, e'otereta. Escriture a LA PUBEICITAT, B. T.
per al repartIment. s'ore.
* COTXER reta. !saltare a LA PU.
BLICITAT, II. T.

OPERAR'

de

' Pe°""M
.e primera entenyança.
Wererers. Esmere 1.4 1 , 1111ACITAT, B. f.

LA PUBLICITAT, B. T.

APRENENT

conßter forner, $ 'efeCali. Escrivre 4 LA

e.
AJUSTADOR e re"ae "I.AL 'a.

ellier
'AeTEsAtereix.
t'entre a A Pt 21C‘Ild
rE, s'oterela. Escriure
FuRN 8.11R , PUBLICITAT, B. T. a LA

PALETA,
LLA

;).Bir.lenirAEis
ii:fe
T 7elurie .

sc butL
ErIe
a
CUINER„ .op. urberLeilctiTAT
CONSERGE

\n e cea. Eseclure a
t PUBLICITAT. B. T.

I cOrresponsal, alteram,. 'neta 1 ei.
ranyul, de ad tuna, s'olerte. !Merare a
1.A PL MAUI ¡'Al', B. T.

Escriure
PLBLIPEO 7 s'ofereix.
CITAT, U. T.
fad ifitiastegl isi:oAfrereula. TE:achure
M1G ai

de u aros.
COMPTABLE melle,
'enteren. Nitrara

FADRI

as

COMPTABLE

a I.4 p e id 1CITAT, II. T.

a LA

molts anys de
prartlea, aeceplart
rentista& ttioslumarl. Eacriure a LA PU.
BLICITAT. D. T.

AJUSTADOR L72,137.r.:T2'riT:.

MERITORI

COPMTARLE,

MERITORI

CUSIDORA

re • LA Pt• DLICITAT, la. T.

AJUSTADOR
BLItATAT, p. T.

necresfla
71.A PI 111.1CITIl. im. T.

BLICITAT, 11. T.

parlIculars, litultades, comandllärlea, per
arcana e anoultdes, s'ofefels. Merare a
LA P1,411.111TAT5 II. T.
sMferie. EsertHre ß LA
PUM.PATAT: O. T.

1, 'kerosene. Exerture
I LA PIIILICITAT, R. T.
. _
_ _
fadrl electrIteta, es necee/1 14.
MIG Lacrare: 1..1 P1'111.1c1T1T,
B. T.

FLATERt

• Inocal,rs. neCORREDOR per
re < 5111. Eserhire a

t'Oferte. atarme
XOFER .aMeellIde,
14A PUBLICITAT. P.

CUINERA

Ai

usTADoR s'oferelt. tarare

TAT. d. T.

lA 11111.1CITAT, ti, T.

Estela:e • Lit
SERRALLER
TORNER •'oferelx.
PUBL1CITAT • 5. T.
PSSUGSTSt.

e a LA

PUI1LICI.

"ara landsta. ae.
tema. Balen LA

CITAT, D. T.

IlerrItaLkItjiT.ZT°.relae7IT'.
p2aelle, s'oferelx.
Escriure a LA PU-

dri .efeeirecO Ci e nz,s'LoA-

PUBIACRAT. A. T.

s'oren« Escrture
MER1TORI 1 1.4
lt tuLil 1TA I la T.

AUXILIARS

I ISLICIT.AT. ti, T

d'eseriptort, s'eferetEsecture a LA

tn de mairalienl. s'olerela. mus ',PU
celare 1.% II HLICITAT B. 'f.

MOSso

MASSOT, cBoellu. eohre. 113e4s

1 sorderes crOniques
raetens a preus medica. Tela. 17:
3upuracurns

. it.r
c,i erAadprn r;:f
. rielrx..

vine

ORDENANÇA
RLIC1TAT. B. T.

u

e

NILIAN
d'escriptori, s'oferetU Set'. Escriture a LA
1'l lij.lUtT.AT, P. T.

COMPTABLE, :'`',retreplh,fzg.u.;;
B. T.

O/strip/0M, Aoferelx.
Escriture a LA PUBLI-

Muga/. per a ~ti/.
/art. s'ofereli. Escrlure
a I A PVIIIIPITAT, H. T.

Eserlure a LA PUBLIPEO s'eferelx.
CITAT B. T
RE c ADED de.s 1 a /5 anys, es ne-

robrador. Preetle en vendes.
mosso s'oferte. Eserture • LA PU111 'CITA?. II. 1'.
r a la venda de
DEPENDENT re
telene. eareerla
tafftl*P1511. s'orees'. Memore a LA PU.

Sticritt Is.

PRENSES

cele Caries. de: fe 5,
se

cero 155, nitcrier.

LLOGUERS
per a Indu strla. a Sa l
1111 del Llobreaat, e- Tle.
lsaa Carcelera.

EDIFICI

Per

a

Inddsirta 1 ro

Pr°PI es travesea.
LOCAL mere,
loa,

-2 I V.

tenda.

n

de. TePatIlMent. haca 10, 1
'altere tres pcsaete, aort.
Entenca. P. Religa,

CANN '''

VENDES

eso

idi'tetenablea:;intrtrotrresea.tatr;"5: leler

eles Mitades. Milete, 34, Place dure.
erplanan.

AJUDANT

14, pral . `PI

Nuqrp. itIv0eat, •
ailis 3"er
Badal el seu desnata al trter
de IlaIntartA, numero et1 2. prtnen,L.

ruina, refere-e
erture a LA PUBLIGI-

FamAcEuTics iptreuzt.ic robe:

a LA ru-

tale per vendre. Cin/015.

de

Ceuietil.s'ofereix,
CoRRED0R cll
Escriure

TAT, P. T.

Pe
r

1/13 q Uina a-, .cror
REmiticroN te.
en bol, ..,u11.

ejez•ic eTei. site. Escriure a LA

s'eferelx. Eseriumssa_ordenatiça,
re LA PEDLICITAT. B. T.

LI.ICITAT, P. T.

dan eitnasinnase CrIrenunelae:

PurtLiciTAT.

AJUDANT

,sr.

A.

CASA RENE

CIT IT, 11 , T.

cobrador. s'oferen.
Escriture a LA PU-

a•

Can

COPIES
roa menc-s,o. t5. Telefon 4525 A.

COBRADOR'ertme ag• °"
1Arelx,
MIL -

A

iaeeAnie

Eac . e Id.

allIll

Eserlure Ir LA

LA

en». s'oferenen. Eicrlure a LA PUBLI•
CIT AT. 1.1. T.

311 t

s'atenacen. E:seriare a 1.1
BLIrlfAT, It. T.

FuNDIDOR

temer
I
AJUSTADOR forjador,///eearde
, s'oferte
Eseclure a LA 11 BLICITAT, H. T.
1 sereno de ("brin. s'oFOGONER recela. Dcrlure a LA
PI 111.11.1'1'AT. It. T.

19, 2C. 30, 3t,

11 T.

l e l,. E s ecial', a 1.A PUB1.111.11TIAT;

s'eferelx. Escriure LA
PUBLICITAT, H. T.

T.

DIVERSES

s'oferenen. Lacrare
a LA PUBLICITNT,

CAMBRERS

BLICITAT, II, T.

CAMBRER

di/ merman. de 16, 17,

LITAT, B. T.

SERRALLER'Es7rrtitlei uri 5.LAeri:ti:

FOTOGRAF, 'fA"e1;u7,172;evra.

mossoe

1.IT, B.

prectle s'eferen
Eserture a LA

CAmBRERmolA

EONS
410,

1 , 1111.1LITAT, B. T.

B. T.

MOSSOS e -27.grrZ'ILA"rpie.2:

ELECTRICISTA, bi,°b.":111‘; "e"s

DEPENDENTA s'afeen.
de dIn°UEnria-

en
OPERARI pm-Celle
7.22.'ne.eordpe
treliabiur
PrOLICITAir,
T«.

a LA

uNER. si',otreerieilcsiTE31,..rioare

18 arIVF, per a fer reines
DONA de
'me a p lanNallora. s'amen.
Exrrliire a I A P1111.11:ITAT, B. T.

VIATJANT

BLICITAT, B. T.

ectricista, Ilauner

LAMPISTA

relleua, s'oteria%.
Laccuire a LA lt -

PRENSISTA

cITAT. /1. T.

Galeries-Laystans

de 'oler. de 18 anys,

CORTS CATALIM, 513
1111011L111, »Mg '11~011
LAIIIPARRS d•Olinadd, pA

anlontA•1111.

eIs Ole* de fecha. Emerhire
LA PUBLICITAT, tienten) 77.

ledrecel%

W.
PER awat.lmar
'

en» • rilte'r

I

»da Periehaerae

