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Queda oberla la negociació dels cupons
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deis Notes

helor 1 imoKizahle, 4 por
coi 1 (eliges de Tresor 5 pr

lierior,

Solei i Torra OHMS
Bitllets

89 a te

95 " 211
•

41 per Ion.
Anglesos, 33'35 pessetes.
!tal/mis, 33 per ion.
Belgues, 35.30 per loo.
Suissos, 134'2o id.

"

venciment 1 de gener 1924

Francesos,

33 " 34

Lucio telegräfica Aplrtat de Correos, núm. 1

Portugucsos, 025 pessetes.

4530 A.

Aus'xiaes, 0 . 3125 per 100.

•odp

IMarsansbank

Holandesos. 2 .73 pessetes.

Suècia, 185 pessetes.
Noruega, 1 peaseta.
Dinamarca, 1'15 pesaetea.
Reinante. 320 per 100.

[031112

uii e1

4531 A.
I 4532 A.

P1131g, 18

Estats Units, 7'64 id.
Canadá, 7'45 pessetes.

"ELS POETES D'ARA"
Coneeriú d'a p i1.1.,gieE dirigida
-' por -

Argentins, 2.33 pessetes.
liruguais, 5'25 pessetes.

075 pessetes.
Brasilers, 0.60 pessetes.

TOMAS GARCES
VoluMs publicats:
1. -Josep Pijoan. Tria i
leg de 'Ponlas Garcts.
.-Clement.ina Arderiu. Prülog de J. 31. Capdevila.
d.-Juan Alcover. Prüleg do
Caries Riva.
.1.-J0l9e11 Carner. Pröleg d'A-

1'75 pessetes.
Peruana, 25 pessetes.
Paraguata, 010 pesaste&
Japoneses, 290 Pestietem.
Boliviana,

Algerins, 40 per loo.
Egipte, 3335 pessetes.
Filipines, 3 .40 pessetes

OR

•

Cada dissabte un volum
Cada volum 9'75 psssistes

Avui,

surtirá:
.1. S. PONS

Les millors poesies del gran

poeta rosselloW7s, ~bitio nróleg de Caries Soldevila

h i el condensada

lexandre Plana.

Anfós, 14450 per loa.
linces, 144 per nao.
4 i 2 duros, 144 per loo.
1 duro, 144 per loo.

(tares i ta, S. ea Cts.
SANCA, CARVI, VaLOR3
Rambla del Centra. so ya.
Tedio'. 13304231 S.

Sucursal a Madrid:

Telifons números

Turquia. 3 pessetes.

Prcus per pessetes els 40 quilos.
Gallincs, de 6 a 9 pessctes una.
Galls. de 4 a 8 un.
Conills, de 3 a 450 un.
Ous, da 4 a 425 dotzena.
OLIS D'OLIVES
Fruitat extra, de 112 a 115 rals.
Fi, de ro8 a 112.
CorrMit, de 98 a toa
Preso per quartà de 3'900 quilos.
OLIS DE PINYOLA
Groc, de 1/5 a 120 duros.
Verd, de po a 1 1 5.
Preus per 'càrrega de tts quilos.
sollaroA4 Bc?Av shrd lird hrd hr

1

Marsans

Barcelona - Rambla Canaletes,

Banquera

/arma; O d'ordl;

/8 de Wat; 6

Blat blanc, de 24 a 25 pessetes.
litem roig seca, de 27 a 211
Ideni horta, de 26 a 27.
Ordi, de 14 a 15.
Ciliada, de 12 a 12'50
Partís, de 18 a 20.
l'aves, de 23 a 24.
Feeole, de 50 a 60.
Veces, de 23 a 24.
Trapadella, de 12 a 13.
Ametlla cornil, de 15 a 16.
1dem llargueta, de 23 a 24.
Prcus per pessetes la quarters de
qUatre dobles.

Me, 2 Coa,

ii
un
(..11

tribucions corresponents.

111draillf4f1=6.
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C. Grl. Tabaca Y 1. E. 22E' J72t
P 2..
C. TrasallintIca O. 190'
P. 1.93'
Canal Ur ge!. .
131(
MapulnIsta .
76,
E . panya induatr141. 135' 114'
'Releo, de l'Ebre. .
Sucrere del Segre ()
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VAGONS ARRIBATS

Mercat de Borges Blanquee

pri

rel

fins el dia 31 de desembre
el territini per presentar altes o fer
les declaracions d'dements de riquesa per al pagament de les con-

&l espeses

SOLER i TORRA

c.0(
e!ft

anterior . .
obertura . . .
seron telegrama .
Tanta .....

rogues

30 - 31
37 ,'32

c111•••

Mercats

0e3

Ualors - Corpus - GIrs - eai - Cene' - vimos

Mercat. llague torea animaci gi, assishM-111 m °lis conipradors de fora.
Morosa. - .1.mb mol( poques vendes, per resistir-..se els •• n 011praGor > a pagar ms preus que preteren els venedors.
Blats. - Segueix moll p m:timada la venda d'aquest gi• »ere. Com
ja friem avinent, la collita devia esser molt millor n fel que es volta fer creure, ja que d'altra manera hom 11 con/71
q• el pereple (fe la constanl facturació vers aquesta
placa dr. va g ons invenuts, i això Eerveir d'esquer peeque alguno fabricants
e decantin per ad qUirir-ne mes, sempre sota
preu corrent,
Ferinos. - Ve suceeint, gnirob it el mateix que amb el blat .
venda pe‘r aquest imprescindible primera maleria. ds
irualment onealmaila, .ja que eIs flequers tan sols compren el mes precs, creguts que vicdrit
baixa. Airó, en molla part,
pot molt bé esser que linguin
ine's qui els la rIAlut són
ninfeivos remitents de rinterir . ja que 710 veuen altra cosa
Silo') que aquesta plaça l5 /noliconsumidora 1
davant d'aixü 110 reparen gens a
rar vagons i mes vagons, sense
ter/ir - 10S
i com
na 1 oral a la seva arriba aquí han de ilidallar_los a unsfartu
i al trcs vonsmilitforS sota preu
toreent, abans que emmegatz e inar-los, perqui, allrat»Put ...'cxposen
a Inülles '
senoe cap resullat profitds.
Despulles. - Es veuen oses ofertes que dies enrera i
fa que acompanyat de la poca demand a . els preus fluixeigin t in xic.
Garrotes. - Bona disnos:eid compradora a prens correms, mes com ,11. p1111 que axil,
oferint-se As del Camp de
Tarragona i al preu de vuit pessetes els m'almilla quilos
darnunt vagi`i CII aquelles estaoions. es resisteixen a comprar-ni,.
Al nostre enteneo, creiem que de DO venir rap erunnetencia fOrtish
armes( ar:iele valdrit Inés.
Ele dernds gZeneres sense cap variariA. Avni, i per R.
no lii Ilaura mercal oficial .Iins a Llotje., si be creiem que,
con) altres vegzolcs, EIS rara alli . fora.
_

fes

1715
1721

Nova Orleans

La Cantina 'le Comerç i Navegarió d'aquesta ciutat ha rebut un telegrama en el qual es diu que s'ha
accedit als seus desigs que es pror-
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21 74
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1/2 Blanca arruga* airarais« 40/65 de
• " ••nn
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.
d _ 41
Llar me
41 " 411
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70 5 71
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•

ano (falta.
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E. de
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LIVERPOOL
Panes anterior . .
Obertura . . . .
Segon telegrama
Tanga

ACCIONS VARIES

ACCIONS

mor. Cort.
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Base de Vtlanova . SS
Sane de Calantitya. utoi
Grédit I Docks. . 117 145'
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MANCONIUNITAT DE
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A

cult
tote

Cotitzacions del dia 30 de novembre de 1923

5.-J. M.

de

Sagarra. 'fria i

predeg de Tontäs liareeS.
6.--J. Salval-Japasseil. Pròleg de .1. M. Junoy.
7.-J. 3 1 . López -Picd. Pròleg
de Caries Riba,
8. - Marian Manent. Tria i

Isabel, 148 per roo.

Francs, 144 per too.
Lliures, 36'So pessetes.
Dällars, 7'55 pessetes.
Cubà, 7 • 313 pessetes.
Ittexid nou, 147"30 per 100.
Venesuela, 142 . 50 per roo.
Marcs, 177 per nao.
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El seu consultori d'ORELLES,
Er. FERRANDO ha pitAL.
tradadil
Telif,GrOLA
NAS, a la RAMBLA DE
GATALUNYA, 65,

sIllII.

12 14 G.

-azzami

AVUI S'OBRE LA VENDA DE CALÇAT A 1

LA LIQUIDADORA DEL CALÇAT
Calcat bo, bonk

i

barat

76, CARME, 76.

Preus sense competencia possible
PONENT,

núm. 2

zuzaeolle

Da "ami

teressants
-bes verde* es»
racions de bl. Citar- pantoses fin upan
les Gide
tós drama pasional

9

Aquest professor de la Facultat de Dret, de Paris. ha
tornat del seu N-jallo a Rússia.
del4pial oportunament denärem
campte. Da representat nl país
del e Soviets els cooperadora
fIR:ICCSOS a da Fedaracid General de les Cooperativos soviätiqua,.
Sazons ell. les Cooprralives
elan desenndilat m a ravelloaamea , . Qualifica de molt modases les franceses al costal do
Je rassea.
-Cal dir, d'ultra para que les
1. pa:a:oh-ea gaudaixon a litiS;;a d'un regiri iii t • anor. La
mr-cadaria els es 'Curada amb
ari,rital; els Mi/fastos nomas
les earragnen d'una meitat, en
relacid a les del comera Iliaca.
. e omere llfure porta a RtisAa
una vida mol( vegetativa. La
anamatenria dele; magatrams (le
re-lat de lea Cooperativos, el
vera complatarnant.
"La moneda rue g a es n-tAs
aia asad qua la riostra. això
4 . 1 rublo or. Daltra part. tot es
çiIiipta arnb robles or. Lea
f• fineaterions nIs magatrema, el
aaa.irnent dais obrar?. dels funeionaris. dala sense-feina. que
,mbren quant tat! suficiente per
a llar manutancid, tot es fa per
miaja del ruble or. Per bi s que
aneara extstaix el rubio papar
semil la que doanpareivertt aviat,
palarr abans d'ini mes. He vist
cl mint eetra de Finaurees, un dala
mena afilias drixables da la Familia:. de Dret,
cunde.
Rdssia hom munas ten que
,avaa,---, la sera paraula es
franca, i parla del seu texit cort.
El Ixarnovatr, moneda de valor
eanstant, ser ä 1 • única moneda
rueca la vinant primavera.
"La vida - continua dient
Charles Gide-As encara costosa a Rfissia. Amb In?, harn mena bA. Les matierira alimenticias
nn ascaasegen del Ud. Bona exparta haatant. He vist a Riga
estocs de Mercaderies conside
ra ble. . rapaces da entregar una
esquadra. Hom n'embarca cada
dia athb dastinacid a Inglaterra,
a Ith/ia. a teta ele n'Osos.
"Els infante adn ben considerats. a Resin. Les Cooperativas' empren gran part de liara
arolasions per a la cura deis infants. El llamara, pel sen comptrunhA ele presta el ßett ajut.
Per exemplr: el dia da da Fasta
In la Ravolueld ala eirculacid
dala. autos As prohibida, per()
amin malt mea rigor que a Pa7'.'S el ii da juliof. Una sola extrae-id es feta a favor dels infante.
"La vida deis soldats no es
pis tan dura rom alguns han
suposal. N soc militarista. No
hm aaaistit mai a una revista
miidar. A Riíssia. pern. n'he
presenciat. El rus pres isoladamen t porta un vrslit cariraturO SC. Però en unja fa la iMpraaia d'un mur infranquejable.
ha rnrans rsprcials per als solda 4 e. La datada rial slarvri militar it a de sie meses, i en 501'ti' (In la encarna. ela Achata
a:inri:ten n fans llar hiathria rewailrinnäria. 1 son tal asdaranan
pr ;;agandiataa."

Paria 30. - Telegrafien ny
Belgrad a "Le Maten" que un
Oficial rus, que vivia amb una
Ana de la goal hacia tingut. un
fill, la va abandonar per una
altra.
L'antiga aniant, detiesperada
per aquest abantid, va escanyar
el son fill i armada 411111 revölver va ferir le mort la seva
rival fent algunas dispars contra altres sis persones.
Després es va suicidar. -

Stresemann continuarà al isteri, junt amb Gessler
Braun: Les tendüncies del non govern seran dretistes
Crisi imminent a Baviera : La C. de Reparacions
decideix una enquesta sobre la capacitat
de pagament d'Alemanya
L

Belgrad. 30. - A Novi-Sad
s'ha dasanrotllat tun espanItls
drama, In ex - oficial rus anomana! Priatehenko. qua est
guanyava dificultosamant la
vida hirant an una orcinastra
de restaurant, es vahl abandonat per la sera amiga, Maria
Zahnova. la qua l intimara amb
el director rorquestra . L'infortunat afirial, foil de dolor, en-

29.-Al cap d'una setmana de la dimissid do Stresomana continua en peu la erial
minietarial per haver fracasaat
successivament I e a diversea
combinacions que s'han prtajertat.
La quanta combinaciú, encaminada a formar un Govern de
coalicid burgesa, presidit ;mal senyor Stagerwald, ha fracassat
, a causa de la deriaid deis democratas de la Canibra prussiana de no aceedir in les exorbitants pretensions deis nacionalistas, que feien •dependre llur
acceptació (le la condiciú que
s'exclogués els socialistas no
solament de la coalició per al
Govern de l'imperi, sisad lambe
del Gabinet prussiä.
El president Ebert ha encara
regat la formació del nou Govera al senyor Marx, del centre
catòlic, ei qual confin presentar
avui la Mista dels ministres al
president i fer la sa y a declaraministerial al Reichstag el
dissabte vinent.-Radio.
EL DOCTOR MARX ACCEPTA
L'ENCARREC DE FORMAR
GOVERN
Berlín, 30. El president de
la República, senyor Elmrt, ha
encarregat al senyor Marx la

; UR roRcos A LA RUSSIA

conminad un Colude M'agria
par 5e, mandiras. el qua l entandrä an lid 4 . 1 relatin als terriInris "ttPrit'•
Dele asmantals membres 20
si ,m
entrieirs. 42e
g populistas, 4 nacionalistas i
línvas•
1 demearatee.

SOVIETICA
A la rnseia SovilaiCa•n•• • 30.
• han non retos awt •brers en
la mettat dclii -rlepcndents alet
Goe , rn des soviete.-Radio.

meneä pa,e earanyar el g en fill.
Després e dirigí al restaurant

i romenaä a disparar contra
el director d'orquestra i els
mfisirs, matant-ne set de set
dispars, i ami) el vuit" se sulcidä. - Radio.
LA REPRESA DEL TREBALL
ES . GENERALITZA. -- EL GOVERN RETIRARA DEFINITIVAMENT ELS SUBSIDIS
Dussehlorf, 30. - S'ha repräts l'extraecicl ge, enriad en
malles mines.
S'espera que en pi ron de
la aatmana entrant lotes les
mines iTe la uhr hauran rapräs
mines de la nube /mitran repräs el traban. Des del dia 25
da l'aelnal uns sie mil obrera
han rapK. a el trehall en diversas • fähriquas matallergiques
d'amne sia rintat. So ele ha estat imposaita la jornada de den
eoree.
FI Govern del Rieh ha fat
salum novament que a templar del den de drarmbrn pròxim tate els socorsos roneedita
als obrera dais tarriforis ornpats seran dafinitivamant retires' i els municipia no seran
rearnhorants dala aranana que
eonradaixin per tal ~capte.Havas.
EL CAP DF, POLICIA D'ESTUTGARD ASSASSIXAT PELS CO.
MUNISTES
Estutgard, 3 0-Els cotnunistes han
assassinat el cap de la policia.
Aquest hada aconseguit descohrir
la contraaenya que usen els comunistes, amh la qua l s'introduí, acompanyat d'un agent, en una reunió comunista.
El cap de la policia procedí a la
detenció del president de l'Asgan>
bien amenaçant-lo ami) un revólver,
matare l'agent sortia a buscar reforÇOS.

Quan aquests arribaren la sala estaca buida i a terca hi baria el cadáver del cap de policia.-Radio.

CRISI IMMINENT A B.AVIERA
París. 3o.-Comuniquen de Berlín
al "Matin" que l'oposició de con
Kabr i Kiuilliuig sita accentuat de
tal manera que la sera collaboració
en el Govern ala fct impossible.
La crisi a Baviera es considera imminent-Ilavas.
UN comITE ALEMANY-PELS
TERFuTottis ocriuTs
Berlin, 30. --- Hut guadal

formada) de Gabinet.
Aquest ha arcaplat.
El senyor Marx es proposa

governar amb deis parlita intermedia dol Parlamont,
i donant en carta farma satis_
Medid a les demandes sociaEl noll president espera nn
haver d'acudir a la dissolució
del Itaich.stag.
Ha estat (darla la cartera
d'ATrrs Estrangers a Strosemana, acerplant-In.
El senyor Marx ha ronferanelat amb el senyor Muller. Raras.
STRESEMANN A AFERS
ESTRANGERS
Berlín. 30. - Sembla probable que
el senyor Marx aconseguir formar
Gah1net amb el% següenta comer
Interior. Jarras: Afer, Estrangers,
Stresemann: Reichsvehr, Gcseler: Alimentad& Luther. i Comunicacions,
Ilecfle.
El cake ."aquest Gavera cera Ira:temen( dretista-Havae.
UNA LTASTA P11()Vi.SIUSAT,

DEL Nor GOVERN
Parla 10, - Cnninniquan
Berlín rl "Petit Parisien" la
searnont Mata pratviaional (1..1

Gahnirt alarnanyt
Presid;meia. Marx: 1rars esI rangars, Straseinann; VirernnrollPr. Jarros: Intarior Kar
dar o Itamina: ‚Dial íeinu, llom-

Kngan: Provrinumls, Schi irlo:
corrrn
Frreora rril?. no rr
Pratta: Collorflc:
ntera i Indtlatria. Minntlx:
Ileichsvehr. ClessIrr. - liaras.
LA L'ASTA 1/Eli, NOT GOVELIN

Canrallar, Marx.
Vier-Canaallar i ministre da

l'Intorior. Jarros.
Afors ( . 4 rangors. Stresentann
11assler.

Ttehall, Braun.
Finances, Luther.
Correus i territoris ocupats,
Hoerfle.
Les filtras carteras encara no
han estat atorgadra.-Havas.
EL PRESIDENT EBERT EX-

CLOS DELS SINDICATS
Berlín, 3n.-EI president Ebcrt que,
com ja es sabut. havia estat obrcr,
ha estat exclòs del .sindicat de cartimires i tapissers.-Havas.
"LE PETIT JOURNAL" QUALI-

FICA EL NOU CANCF:LLER
Parir, 30.-"Le Petit Journal" opina que el senyor Marx es personalMent una figura mes aviat simpätica.
No és en va ‚inc Akmanya es procuri
un canceller católica puix espera mal
això trabar prop la Santa San un
ajut moral del qual ca el ecu isolament n'esta tan mancada.
Quant a la conciusió que pot treure's de l'elecció del senyor Marx des
del punt de vista interior, "Le Petit
Journal" diu que vencedor resulta esser Stresemann i escriu:
"El canceller dimissionari sap que
els socialistas. les caixes dels quals
san haidcs 1 Ilurs organitzacions desarmarles, són incapacos d'una resistencia seriosa. Per aquesta part, la seca
missió está acabada. Quant al varita ble poder. el Cancelkr dimissionari
sap molt b que no serà Marx qui
impeeteixi d'exercir i d'això luid haurä una prosa convincent: Si da nacionalistas no criden gaire , as que
retaran segurs de poder comptar encara arnh Stresemann."-Radio.

ALEMANYA NO DF.SARMA .
LA NOTA DE L'AGENCIA REUTER NO ES OFICIOSA
Londres, p.-Al ministeri d'Afers
Estrangers es declara que la nata publicada per l'Agencia Reuter, relativa
a la qüestió d'arrua:neme alemanys,
no possedx cap autoritat ni carácter
oficial-! lavas.

L'AGENCIA REUTER JUSTIFICA
LA SEVA NOTA
Londres, 3o.-L'Aru'atc:a Rcuter din
que la nota que publica ahir referent
al dcsarmament d ..Akananya tingue
per tdarn un informe que hacia demanat respecte les infortnacious telegrafiques ufr Berlin i de París. en les
(piale alatribuien determinarles declaracions al metal anglas Binghani.
La informada, continguda en aguasta nota , afegeix l'Agencia Remar. gncara , tue tia era de procedancia autorancla, no tenia caaacter oficial ni
tamp,e procrea fat font francesa, fos
la que fon -llanas.

L • oinsio Fi1iNcEs.1 I LA
NOTA DE REETEll
París, 30.--Als anules milifias francesos ha causal bona
impresahl da nota ofieiosa
täniea que reconeix (pea Ilany
(l'estar draarmada, Alemanya
con! inua els selle proparaloria
militars.
A París es van en aquesta
doelaracid un sariós estora de,
lincantoril ate :inglesas inirraasadrs, aspreialment del miajaferi (le la Guerra, que s'Int adberit a una apreeineia Capareial de la situacill d'Alomanya.
Es cart (pm un comunical del

1

Roma, ao.
tInterrogat pel *Corriere Italiano" respecte d'un artick
publicat per rObservatore" romano

aquests dies. un rantilhome de la Cort

pontificia ha Jet les segiients declaracines :
"No temen que les relacions de bon
verme existents entre Italia i el Vas
befa poden ésser pertorbades per un
article de l'Observatore Romano".
Ningú tt: la intenci6 de procedir aixi,
perqui d'una i a:tra banda hi ha in-

ministeri d'Afere Estrangers
ilevava anit passada tot earheter oficial a ralludida nota, pen) no la desmentia en cap punt,
i això es l'essencial per a l'opulid) francesa, la qual no hl
parque mesOlar-se en divergenAlca entre diversas fraccions de
l'administracid britànica. -Radio,
LA
Lt PREMSA INGLESA

elenrn tenia i bre kilt
- 1 el blich
Issy les hientlientr`«
-'questa 30. - Els diaris Dr"!•;:

I 1.1

PUBLIGACIO DE LA NOTA
RELATIVA ALS ARMAMENTS
ALEMANYS
Londres, 30. - Ele periòdics
comenten la publicació 'de la
nota oficiosa relativa als armaments alemanys.
El "Daily. Graphie" declara
que, conträriament a l'opinió
de certs Organs, no pot atribuir-se l'esmentada nota a inspiració francesa.
Per al "Times", l'instigador
d'aquest document demostra un
gran coneixement de da realitat.
EL "TIMES" I LA QUESTIO
DEL DESARM.IMENT
Londres, 29.-El "Tintes" din
que, ennträriarnant a cartas informarla:1s, lee eistrucciong dirigidas al general Bingham, delegat britänie a la Comissid
rontrol mililar intrraliat a Barlín. s'ajustan a les decisions
,rases per la Confortencia d'amhaixadara al 21 da novembre.
.afegeix al prribille que el
Gavera os <lana compti' rahal 41r la importància de
la qfirstia del desarmament, qua
14 d'un oarárfrr mea sarids que
la fir la tornada da d'ex-kronprina a Alemanya.
parmaträ cap
El Govrra
inforpretarli; 41e la 'PI a artilinl,

la qual la de Lar rxerntar
entarnmant les estipularinns
del Trarlat de Versalles sobre
aquast.
PER QUI TREBALLA LA
CASA EOKKER?
Londres, 29. - En donar conque
una part de la Premsa deis impontants encauces Tavions de combat
i (le transport que Resala ha fet a
la casa Fokker, d'Holanda, apanta
el doble de si tale armaments són
re:11111cm per RaNaia o si per qui
treballa la caea Fokker es par Alemanya, per la qual treballa durant
la guerra.--Radi,,.
ELS SOVIETS ESTAN nis p o -

muo, \ R El. 110VIsATs
MENT COMUNISTA ALF.•
.
MANA'
Moscou. 29.-En la recent rrunid
extraordinaria deis comissaria ‚Id poble al Ertmlin, tleliberä sobre la
situarle política internac io n a I.
Trotzky exposa extensament l'esmentada situacie, comentant-la mes
aspad:Mutan des del punt de vista
‚Iris intrressos conumiates.
"Tota cegada, digne, que l'exercit
rus es trola,. en ',lana reorganitracia,
el Gocen, rus ha de proclamar la seca netttralitat Munid els esdeveniments actuals d'Alemanya. Ami) tot,
per...a si els revolucionad,: alemanys
no poden prescindir de l'ajada dele
nostres soldats, it nostre exercit
yermen u,. trigaria a entrar noca-

teris en sostenir aquestes Iones relacione de veinat.
No cha de creurc que nrgan del
Vatid parli d'aquesta manera pcl
place de parlar. Es la necessitat
les coses que li impulsa.
Potser hi va hacer alguna fraae
„na mira dura, pecó en substäncia no
hi ha res de nou que cns inclini a temer."-Havas.
ment a la Iluita si potencies estrangeres volguesain atemptar contra el
moviment proletari a Aletnanya.-

Radio.
LA C. D'AMBAIXADORS I ELS
IXCIDENTS DE LEIPZIC
UNA NOTA AL GOVERN
ALEMANY
Paris , 30.-La Conferencia d'Ambaixadors s'ha ocupat de l'inciclent
le Leipzic, en el qual, com se recordarä, un oficial belga i un sots-oficial francés foren victirnes de violencia% per part de nacional alemanys. Fina ara el Govern alemany
hacia fet expressar successivarnent
el mea sentiment als interessats i
després a Ilur% Governa.
La Conferència, creient inaufia,
cient aquesta reparaci
ó, ha decidit
dirigir al Govern aletnany una nota
invitant-lo a presentar excuses fortuals a la Comissió interaliada de
control militar a Berlín a que pertanyen l'oficial belga i el 5(I -ofi
cial francas. El text d'aquesta nota.
que fou elaborat ahir a la tarda pel
Cornite de redaccia de la Conferencia, sera comunicat a Berlín Mal que
hagi extat ratificat definitivarnent
per les potencies aliadas.
Als cerdas oficials francesos se
celebra l'actitud presa el dia segfient
dels debats ß nbre cl control militar
pels delegats britänics, ele quals s'associarien cense reserva a les exigencias de Hura collegues per obligar
a Alemanya al respecte dels organismes aliats d'execució del tractat Radio.
París, 3o.-1...a Conferencia d'Ambaixadora, en la comunicada que trametrà al govern del Reich, relativa
als incidenta de Leipzic sollicitarä
que siguirt donadas excuses oficials i
terminants a la Comissió de control
militar.
Els delegats britänica e21 la Conferencia s'ailheriren a l'adonde d'aquest acord.-Havas.

EL GOVERN DEI, REICH JUSTIFICA .LA DEl'ENCIO DEL
cA p iT.n rRANcrs I EXIGEIX
L'ALLIBERAMENT DELS OSTATGES
Berlín, ya-El Govern del Reich
ha trame' una nota al de banca en
tu qual tendeix a justificar la detenció del capita francas. suposat espia.
que va essen fet pre gonar a la frontera. Altrament. exigeix que sigttin
posats en Ilibertat ele ostatgra detingatts per les autoritats franceses de
Dueseldorf en concepte ile repreaálies.-Dacas.
LA C. DE REPARACIONS
UWA ENQUESTA SOBRE 1. 1

CAPACITAT DF. PAGAMENT
DF.I. REICH
Berlim 30.-La Cornissió de Rcparacions ha decida que es realitzi
una emplasta sobre la capacitat de
pagament TAlentanya.-Radio.

París.
d' alz. ; ;
capital tinten que
riador Pescara ha procedit a
Iss y-les-Moulirreaux. d a y attt
d'un romissari de l'Aero Club,
a alguna amiga. ola guate han
(Tonal un resultat satisfactort.
DesprAs d'hater-se eostingut

a l'aire Munid 4 minuta, 13 segons, i d'havar cobert dues
niaa reates de 300 metres amb
viraf.ge. atril) una aleada pro-. -e
mädia (Te 50 metres. va arribar,,,
a sostenir-se en l'aire per 443 .7 ,„
pai de 5 minuts, 44 segona un--4
quint, establint tun neu record
etui durada d'Ilelieäpter. - Rayas,
Paris, 29. - F.n les experiencias
Tetes avui a Iasy-les-Moulinraux per
al prcmi cte to.000 francs per a l'hall •I
cóptcr que aconseguis recórrer cl
cuit d'un quilignetre, l'enginyer argenti Pescara ha efectuat diferente cola.
mantenint-se en l'aire en el seis bel;
cópter pee mes de cinc minuts ert la
mes llarga de les ascensions. En el
conjunt de totes elles va redorar aract
metres. no guanyant, per tant, el prerni,,..'
paró sí batent el record mundial de dorada de vol en helictpter.
UN MARIT QUE ES VOL.DIVORCIAR FEREIX GREUMENT LA

SEVA MULLER I MATA El,
SEU SOGRE.
Anit pas-,
Clermont-Fcrrand.
nada. a l'estaci6 de Riom. M. Jabot.
comerciant grana, ferí greument 'a
scva muller i mata el sea sogre d'alguna disparo de pistola automática.
Fou detingut i va reconeixer la aeva
premeditad& L'agressor tenia entaulada demanda de divorci.-Radio.

UNA BROMA PESADA

Budapest. 30 . - A la Legacit ute
Franca s'ha rebut una carta signada
pel Combe des tor en la qual es contenen greus amenaces.
La 'ardicia opina que es tract/ ûni
can/cid Tuna broma pesada.-Radio.

LES TROPES DE L'IMPERI NO
HAN EVACUAT SAXONIA
Dresde, ae.-Conträriament a la
informació publicada en el "Verwaerts", les tropcs de l'Inmeri no
han evacuat Saxónia. Per altra banda, s'està formant una policia auxiliar, que si arriba el cae, haurit de,
prestar una seriosa ajada al la teara':
•••"At
pressió deis deaordres.
A la Dicta saxona va barer-id alfilescena% violents entre socialiates
racionalistas a propòsit de la qüestió
del manteniment de les tropes.-Radio.
LES NEGOCIACIONS ENTRE
ELS INDUSTRIALS DF. LA'
RUHR I LA COMISSIO iNTER-

ALIADA
Berlin, 30.-Ulla nota oficiosa desmata Ice informacions circulades
bre les negociacions entre els indus- •
trials de la Ruhr i la Comissió interaliada.
Aquestes negociacions-aiegeix la
lata-són puratnent de caräcter comercial i no es refereixen per a res
a una modificad(' tic la sobirania alemanya a la cianea de la Ruhr, com •
s'havia deixat entendre per informatendencioses.-Radio.

30. -- L'Alta
miasili Inforalialla ha ronelbaraa
divarsns arords amb grans 111,-,
dustriala 410 la l'arria. rhanana.
Entra atilleSili acorche figura
conearlat amb ola lallers do pe,
ara, praeiosea que rrpresantan
els 11,13 lereOS (1 . :11111 P SI a ¡tullí

hin a Alanianya.
Els industrial-. que 'traba-.
Ilen la falda. els vine; i cl, lioors han acamptat el n'agito ir,
(mallad adniinistralin i ele rägims im p osalc a titol de nenS0ra a favor dala aliats- Hayas:

1,1••nn•••n••n••1~......1'

LA
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PUILICITAT

Louis Hémon

lada Chadolain

(Continunci61

-•-Podrla ansaltar i anar
l a Pipa, propoisä. Pol ser a la
hnl , g a timan ramaje; par aquest
nird: o ja an parlaiae ande el
5^aVor rector i ell mr uni el

tic do fe-.
Abans no prenguatesin una
119'lal e , va venir la nit, iTit
N qua havia anal a ajudar En -

Pi (Moneen a serrar bedel!
Per a la sera eliifN, va tornar
a ell) Pll,
"-J.:ni/491 Mí

un remei-di-

815.
Veta van ajuntar-as al vol-

«Eutropi, qill va treure

duna do les

AeVeg

una impsela de llnn,,a i va anrir

la a pon a por.
aquí al ple
amb un airo da dable-.
San t pindoIrs. Qiian 4 . 1 mon germit va pulir da! rouyous, ara
fa tras anys. va vanre. Oil un
¿liar', tia mame' lEadursl e % P111dolí . % cpia deja que finaran inall
be; !lavara va enviar dinrrs par
a una oapaa. Din que As un bon

El paro Cliapdelaine va fer
un goal evasiu.
--Va u'slIontar-se alçant el
ama dc fai . inft-tlin ella.

re'l aquí qua li fa mal tot
el una ara. No as !ad saber...
-El lii ii que parlava

qtwst reinei-va . Sagllir Entropi liagnion . --dent que pian la
gran qua:a nialaita i palia. ara
a 4 . 41u .at deis ronyons, sompre:
i pela ronyans, aquaslas

ramal. El san nial no Se'n va
:mar de g arrulan. As alar; i•erir
din qm . As un bon ramal. Yn
drls
Durahl una rstona van contemplar cense dir paraula los

lea sial extra. El diari hin dala,
i el lu a n gama laudan.
-Tantnalalx. rimara que no
aignin braille par a arpirst mal
itint, un aire
-va (lir Tit
ile rraprele-sampro es 1111 l'e-

eseadma • raa pfnelolos grises quo
rodaaon par vi par llit NI el
rana da la eapsa. l'n ramal.. ,
prepara( prr a lui u Mini o sndfoll
(le einneia en països
Els Mitin al mateix reapeelat
eonfús que inspirava :Os India
Jia bullida Timabas arroploga des una ni( da Muna plena.
,pian al rornrier de la tribu ha
rerilat lea fírmalas mitgiquam.

patnix, nixn1 As el cort.
No la pralani (mol deixar astas.
alai.
Van arnstar-as al Ilit on la
malalla gemegava i erspieaVa
frulea manara rixordadora, provant a intervals !Halagara lino-

Maria va pragnillar amb ven
vatil•lanf :
-Nomds en ele renyone,
mal?
-Segons el qua m'havia (lit
Tif fié, em pensava que era

vimenis, que anaven aogutts Ile
que j aos niAs agudas.

-Iintropi l'ha portal un tamal, Laura,
-Pea hl cree en ele voatrna
remete --- va respondre entre
dure qunlyes.

Feria nun olaslant , va mirar
amb IntarieS pindelea pulsee
que rodaran cense parar a la
.aapsa.de Muna, cpin.i fosein

Alm - ri u . - .len cesare va arriba a
animad, , ,, d'una vida sobrena-

tural.
----El mata gr e rmit va manjar1/1`, ii i,ui fit tres anys, quan tenia el Mal 110 ronyons lan fort
quo quasi no Podia Imanan:ir, i

din que nixis li vuL anar ba. Olt,
e? un bon ramal, sanyora Ehap41laille, de bo de bol
A mesura que pi-triaca. la se‘ . a saied•litehi
a'asrala,
i se ao»lia Ido d'una gran cona

fia nan.
us curarà, sanyora
Chapdalainr. segur eoni hi ha
1 1 4 4 ban Deu. ES un roma, do
primora elassa: el man gommi
al va Ir venir axprasaamant
drls 130,4 quo Ir:aliarían
III ramai 4 . 44111 :nimia!, a Int liliga dr la Pipí, , do segar,
--No poi pas empiljarar-lit?

-va praguntar arlib 1111a
engrana de 'emanen-. No eeS
pas malzina tu i vaca samhlant?
Tate 4.1s LUIMOS van pridestar
aneara ande una mana d'indignaeid,

-Fer mal , píldoras palitas
aixil
El frien garadi rnenjarno galrahA una capan. 1 din aun
li va altar hi.
(Pilan Entropi va anar-se'n,
•deixa lee pindelee , ilarrera .seitt
la ellalta . .elleara eD, ilaYBL,

annsonlit :u preialro'n. pari, la
seca roaistencia pardia foryt
cada cop.
N'a prandre'n diles a miaja
nil, diles mes al matf, i durant

Maria li doná da heure diversos rogarles, però va acabar

les l'urea segilants
esperit ande 4 . (infianari quo la
inägiva 4101 rainei Perä
ear 41 inigdia valguA :Murar-se
a Faablaaaia: la sonyora Chapdolaitto sofria sempre el mateix
i eonf Untara planyent-se. .1 la
tarda la capaa ora huida. i
quan va venir la nif els gratines
(le la nialaPit Van omplir da easa d'una Iristesa ang,uniosn,
sobrolot rira ffIle In lli
eap all ro romo, on rl qual han,

ras Ini sed, tuna aatona.

peglieS leeir PAperallen.
)1aellt n rl IleV n 11.-Se II n 13. O

tras

raps. trashalainla per 114
xas rnAs tortas; cada cop trabara la so y a maro en hl mateiva p o slriA. artItKlida sobra al
costal, en una intnbohAilai que
sehlblaVrt que la fes motril. I an -

cutara ra r una mica tnAs (ami
inés imana. i salinera lanneulantse eixordadnramant.

--OnA hl ha. marn?--preguntava Maria,---. Va millor?
-Oh. DAti mata coto patriCom patrixn!-raspoilla ila
malatta--, Pita halingar-me
mes, parb cm fa el maleta mal.
• Dena'm nigua freda.
4 m'infiero de sed.

per lanir por.
Pot ser no us 1 u lun. da honre
Lasst, mara. Provou d'aguantar--Plen es pot rematar, te

die... La sed, i oht mal que ent
fa tot, el nos. i al eap que em

crema... Oh. N'u mea! Ec hen

cert que arn morir&
Una ni ita abans de l'alisa,
van embermiaeat ese lotes daos:

parte Maria va ser desparlada
pai g en paro, qua li saraajava
Pempallla i hi %atala y a en ven
haixa.
ei
• --Vaig a enaellar--digué2:-.
laAa n Mietook a cercar al
i passant par la Pille parlarb 1 titubé, amb el !naval' roca ;
lar, Fa por de aludir-la plaliya's alai...
!liaría va parar Foralla a ION
rernors nie lit atarla: ha porta.
(n'adra halan' (matra la
pared; h e m farradures (Irl ca1a:i momio asmorlaidas im ala
lanions de ramal dci paasadfa;
e I e oomantunenta °regata:
"0411ini, arrt! au!" Despris a el dring dele picarais del
guarniment. En el milete' que'
va Regula, la i n al a lla gemegä
dues o (res cegadas, per?) menee
deepertar-ee; Marits VR mirar el
d'a phIlid com einplhi la casa

i va cansar en el riatga del seu
paro. aslareitill-sa a calcular
leen distänrias. De enea sena al
/mida do llonflette. amit
Dr lInnflaur a la Pipa. si c . A
la Pipa el sen paro parlaría amb
ei sanyar i Cle g ri4 vontinuaria cap ti Mislook. N'a esmonar-se, i en romptaa dal varl
ROM Mili que la goal del pais
li (lima SeMpre, va anca/lanar
polda amb el san nona ofirial,
al qua h u havien &mal els ea"
panana: Saint-Coeur-ile-Mahe_ Da da Pipa a Saint-Coeurde-Marla, altras vitit railleaai
Vtlit i SiS 1 n Itil lees... N'a ern
brollar-ce, i digna en Ven bai-

ra:
-Es llama sampre, 1 els ea.
mine seran dolent s.
Una cegada mes, sienten uul.
trägir aaveramant pensant ein 41
solitud, que altra lampes
por qua l'amoinava gaire. Anava 14A quan t'Aloa eslava bus i
contara i nn Ii ralla ajuda; pp- i
aixi que \ Aula una mica da
pona. una malaltia, el haao qua •
ala voltaxa samblava que apre-, t
per 4.
te, el unny damunt.
privar-loe dele ancora del taA,
el . Isn'si. i le MPI 1 S tue1tit-441114:'
male eamine en ele 'lavan% leetensen fine ei pitrat et,

porale dc nen emenidlell..Z. •

21;
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Entre les Baleare i la costa catalana alut format
un important nucli de pertorbaCia' atmoaferica, aMb
temporals i plages. Les babee, pressions dels Marren
dies es troben actual a la mar Bàltica, els efectes de
les guata san sentlis a les costes d'Alemanya, Dinaz
marca i Holanda amb pluges i nevades. El regi m .
anticielfmic es troba a l'Atlàntic septentrional, prodiem boa temps a les Illes Britàniques.

Cel completament núvol a Catalunya pluges a
les Mojone costera i pirenenca.
nimbé observen nevades a tat el Pireneu, particularment al Pallan i Cerdanya.
Les pluges de les darreres 24 llores han estat generals, i abundants a la costa de Llevant.
La temperatura maxinta ha cstat de 16, graos a
Eigueres, i la mlnima dc 4 gratis sota zero a Puigcerdä i !tac Estangento.

.
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table coneértitta d'iras ienyoreta Coa.
capee Toriens.'
La direceid de l'Oda) esik confiada al seu mestre En -Camii Casade-

i tiaitittablentetit la celebre no.. mont, per lamer retfunciat l'esmentat
atila de l'ab at Prevost no ha eärrec' cl 'senyor -Marian IdaVral, per
pobat ni en Massenet ni en motius de salut.
Pm:4d et músic que sabes sen-.
El programa serä el segiient:
Primera part (tres seccions),
tir i apropiar-se el seu ventable caràcter. Ni ,ha quelcom
"CattO de Nadal", Pérez Moya;
mes profund, encara, en aques"La Sileta", CumcsIla Ribó; "Cami
ta amarga narrad(*) del se- del pobte", Mayra!; "La llana. la
gle XVIII, d'admirable i espon- bruna", Monet; "Els ocells emigrants"
tani realismo id'agre regust, ideneelssohn; "Sota de l'Olm", Moque la sensualitat de "boudoir" rera; ."Muntanyes regalarles", Sancho
amb que l'ha sentida el com- Marraeo, "Sardana de les menges",
positor trances o la hipereste- Morera. rica exaltad(*) &autística dele
Segona part. I.a Srta. Concepció
violins del mestre llalla. exal- Tontas executarà lea obres segiients:
tarlo inconsistent i efectista.
"Le papillon". E. Lebano; "SeréLa "Mamut" de Massenet,
nade", A. Haselmatts; "Bagatelle",
Ilion superior en nivell arlistic G. Verdalk; "Ballade", A. Hasela la "Manen Lescaut" de Puc- mans.
Tercera part (tres seecions):
eini, degué ésser una poderosa
rival d'aquesta, i segurarnent
"El mestre". Gelabert; "Caneó de
dels
motius
per
eclipsarla
un
maig", Mendelssrbn; "El casament",
-mes aviat dels cartells. Nosal- Casademont; "Les iones seques",
'tres creiem el seu oblit com a Morera; "El darrer glop" (estrena),
cosa definitiva; però. aqui Casademont; "Rebecca", César Frank.
: q ue en la vetllada del proppas- Aria amb cm; Cor final; Solo per la
sat dijous vàrem tenle ocasió de senyoreta Concepció Panadès.
tornar-la a sentir al Liceu.
CONCERT DE 1.A JOVENTUT
7 Aquesta obra es una de les
ANTONIANA
primeres que va escriure Pueeini, j en ella avui trobem el
Programa (le les obres que en el
gente de moltes mellodies
coticen organitzat per la Joventut
les òperes ulteriors del meslre Antoniana interpretarà la celebrada
s italiä. La diferencia existent cantatriu Na Maria Josepa Regnard,
entre una "Tosca" o una "Ma- ami> Li collaboració de la notable
dame Butterfly" "Mamut Les- pianista senyoreta Anna Aymat,
caut" es la mes aceentuada po- la Sala Mozart, demä, diumenge, dia
bresa de mitjans de la (terrera 2, a les cinc de la tarda.
Primera part.—Caldi sospiri, Roni una fesornia nlelõdiea ntenys
precisa, si bé inspiració del tani: Se tu m'ami, Pergolesi; Marmúsie es aquí molt mes abun- goteo, Perilhou; Minuet d'Exaudet,
dosa i espontània que en les Weckerlin: Frisança, Schubert; El
obres que solen representar-se pescaire, Sellubert; Amor non, vida
ovni dia per tots els escenaris ‚tova. Beethoven.
Segona part. — El pepena, Schud'òpera. d'Europa i Amèrica.
Born surt dell teatro despees de mann; En ales de mes contactes,
Mendelssolin:
El curs del temps,
sentir aquesta "Manen Leseaut" com si portes al cap el Gricg; Després d'un somni", Faure;
so de tots els violins de ¡'or- Nit de maig, Brahms; Canço orienquestra. i alguns deis motins tal. Rimsky-Korsakoff; Ets tu!"
fins arriben a convertir-se , per Woli.
Tercera part. — Endreça, A. Mesfa Ilur persistencia a la mentóRos ton caben. Lamote de
ria, en un veritable rnartiri del tres:
Grignon; Les calmes, Romeu; Cancervell.
ticel (primera audició), Gols; HiverPer Pueeini. "Manen", "Mi- „enea (estrena). Jordà; A un roser,
mi", 'Tosca" i la japonesa Morera; Abril, Tolrä.
"Madame Buterfly" són guatee
A L'OREE0 CATAI.A
germanes que s'assemblen com
Demä, diumenge. dia 2, a la targuatee gotes d'aigua; totes
elles, en sortir a escena. can- da, tindrä lloc al Palau de la Músiten apassionades melodies de la ca Catalana el coticen extraordinari
manera mes brillant que poden, que té anunciat l'Orfeó Catara. Sota
i aixi compre, durant l'obra la direcció (Id niestre En Link MiSencera. fins que moren trägi- llet i amb la cooperació de la sopran
Andreua Fornells i del pianista En
cam p al. al darrer acte.
Baltasar Samper, s'interpretarà el
A Massenet Ii pasea quelcom següent
programa:
de semblant, per() el celebre
compositor trances sabe, al"El cant de la senyera”, Millet.
menys, expressar la feminitat
"L'henil Riera" (cançó popude les seves heroïnes amb una lar), Cumellas.
sensibilitat mes refinada i un
"La dama d'Aragó", Millet.
gust artfstic mes depura/.
"El pastoret" (caneó Popular),
"Manon Lescaut" te moments .711 illet.
de vistosa teatralitat, i en al"L'enyor" (primera audici ó)
gimes escoltes el drama escènic (cançons populars), Camelias.
arriba a posar en tensió /Pinte"La nina i el molitier" (caneó pores de l'auditori , com, per exem- pular). Pérez.
ple, a l'acte tercer.
"El mariner" (caneó popular),
En la representad() d'aquesta Pérez.
obra de Pueeini ärem conèixer
"Els fadrins de Sant Bol - , "caneó
dos excellents cantante: la ti- popular), Pérez.
ple dramätica Augusta Correal°
"La nostra yerma", sardana, Moel tenor senyor Piecaluga.
rera.
La senyora Conecto posseeix
una veu mcalt extensa, i, sobre- Cançons ämb acompanyament de
tot, uns aguts brillants, deis
piano
quals l'artista se'n sap aprofi"Gnu Popular", Reger.
"El jovincell i l'abella", M'oil.
lar per fer esclatar els aplau-rierol". Grieg.
"Prop
thments sempre que desitja, o
'Al n'en fillet", Strauss.
sigui sempre que fineix una
"Un so - , l:ornelius.
romanea o un duo. Interpretà
"Allà en el prat". Brahms.
el paper de -Manen" discreta"Soleta -. Saint-Saens.
ment, i en general obtingué
"Chopin - , Main.91.
una bona acollida.
"De bon mati". Morera.
El tenor Piecaluga sap can111
tar amb molla expressió, i això
"Corniat del Carnestoltes" (primeSa d'ell un artista de merit. La
seva -ven es ressent lleugera- ra audició), Rimsky-Schindler.
"Tres ocellets del paradis" (priment d'engolada, però aquest
petit detecte queda nualt ben mera audició), Ravel.
Garideta" (primera audició), Rasalvat pel talent del cantant i
ye'.
ó.
per la seva segura afinaci
pel maig que ve", madrigal,
El senyor Piecaluga va ésser
escoltat tota la vetllada amb jannequin.
"Vols dir-tne amor", madrigal,
aeritable gust. i se l'aplaudí ben
Dowland.
mereseudament.
"Ulls de Ilunt serena i Clara" maEl "Lescaut" del senyor Re- drigal
(estrena), Brudiett
fundo fou acceptable. El paper
"Credo (le la missa "Papa Mar.no dóna ocasió per al Ilniment cel", Palestrina.
d'un artista; aixi i tot, el cantanf en serf airós.
Ele senyors Relmnato i Gallofee, amb Ilur habitual disDE LA
creció; igualment la senyora
Lucei i els altres
El mestre Falconi dirigí la
partitura de metiera brillant;
de vegades torea sensible a l'eL'AMBAIXADOR DE SUISSA
feetisme, la qual cosa encalan
perfectament amb el caräeter
Ila complimentat el senyor president, en el seu despatx (le la Mande l'obra.
connmitat, (I senyor anibaixador de
F.

PALAU
GENERALITAT

CONCERTS AL COLISEUM
• L'Orqueatra Simfimica de Barceloaa ha fixat les dates de la seva quinzena serie de Matinées liriques populars que tindran lloc al Coliseum
en diumenges alienta. El primer
coticen tinírä lloc el diumengc dia

3o del corrent, a les mine del metí.
Dilluns (1 uedar obert l'abonament.
Ikx el passat diumenge, a la
ORPEO PIRENENC
1:Orfe6 Pirenenc, del Cercle BarcearObrera (Duran i Bas, 9), celej., an:unge, a les (lustre,
ab «OS socio protector,
" Ifenefg Ite cenara
g post ,la joya

Suíssa, acompanyat del cònsol d'aquella nació en aquesta ciutat.

EL GENERAL MARTINEZ
ANIDO
Jalde al metí va visitar el senyor
Puig i Cadafalch el sots-secretari de
Governació, general Martinez Ani-

do.
L'ACTITUD DEL SENYOR
ALVAREZ DE LA CAMPA
S'ha donat compte d'una visita de
l'alcalde, senyor Alvarez de la Campa, al senyor president de la Mancomanita'.
•

Aquesta visita s'atribuida al propbsit del mayor Alvarez de la Campa dge, rtair, en ele Próxima premierP9,9,90/ imetin ge nt provincial que
pagaya Abuttament .de Barcelona.

DEL

JantialAon.,-.:1000a
WIllenNe
itejdoireekiiiiing :
defteeiVid& Perilibiet
Die; Bindleati de Vinicultura cela, botänica,.lorestal
i d'aquesta vila, luan na de Valinoia,--rres0aids
escampat pele ;diversos pobles jans per remeiar l'enorme
i entitats de la comarca, unes cultura que eállittriz en aqu
fulles contestant el repte que . aspectos; proposA per als gta
els lleno el oorhädic "Federa- fjstudis agronaniics ' la crea"
de serveis centrals a Valencki
cid", ,d'Albi.
,
l'establiment .d'un gran jai*
SABADELL

LIterlirla. :: Bardan*.
~nomen.. :: En Jaume lesna :: Diverges noticie,

El poeta Juan Anís este
preparant un nou !libre dé
rencos.

—Denla. dissabte, la ,Joventul illetablürgiea d'aquesta

!VENTS SUPERIORS. A BARCELONA. (Sondatges de l'atmosfera Mure, a les 2 del mati):
250, 500.
Altitud, meten):
Direcció .
SSW. SW.
Velocitat en metres per segon:
11,
14.
Mal(*) de innols, a 5 n'Ores.
OBSERVATORI METEOROLOGIO DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'obserne itS: 7, 13 i alt born
Barinnetre a zero i al nivell de la mar: 752'4, 752'7, 7527. — Tennómetre sec: 142. 13 ' 9, 9 2. — Termòmetre 1211, 6 . 6, 8'6. — Humitat (centéssimes de saturació): 84. 6o, 92. — Direcció del vent:
SW., SSW., NE. — Velocitat del vent en metres per segon: to, 6, 6. — Estat del cel: tapat, quasi tapat,
ciimuls-nimbus; nimbus.
tapat. — Classe de núvols:

Temperatures extremes a l'ombra
Maxima: 13'2. — Mínima: 84. — 'Mínima arran de terra: 7. — Oscillació termométrica: 6"8. —
Temperatura mitja: 118. — Precipitació aiguosa, des de les 7 llores del dia anterior a les 7 hores del dia
de la (lata: 123 milimetres. — Recorregut del vent en igual ter:1ns: 167 quilinnetres. — Observacions particulars: Toryienta a les 17 llores so minuts.

Sentida que el senyor alcalde no troha justificat l'augment que en els
darrers anys hi ha hagut en el contingent, malgrat d'haver-se traduit
en els admirables serveis que fa la
Mancomunitat.
SUBHASTA AJORNADA
Ha estat ajornada la subhasta de
les obres d'arranjament del eami de
Berga a Llinàs, tros segon, la total
hacia de fer-se dilluns que ve. dia 3,
per haber resultat inliabil el dissabte anterior, darrer assenyalat per a
la presentad() de Idees. Oportunalitem s'anunciarà el dia de la subhasta.

Els Teaires
TEATRE CATALA ROMEA
El relleu de la personalitat de l'italiä l'irandello, conegut fins fa poc
nornés per la intellectualitat. ha adquirit el caràcter d'una revelad() definitiva des de l'estrella de la seca
obra "El harret de cascavells" al
nostre Teatre Catala Romea. "El harret dc cascavells - ha entrat de ple
en el nostre públic per l'eficàcia i
originalitat la factura del cClehre
cornediógraf sieiliit. Cada nit figura
en el programa de Romea l'obra de
Pirandello. constituint una actualitat
artística indiscutible. Els actors del
'1- catre Català han drulat a l'obra una
interpretad() viva, de carn i sang,
tnantenint en continua tensió el públic durant els dos actes ee la comèdia. La senyora Baró i el senyor 'Montero viuen intensament el dolor d'aquelles dues animes. aconseguilit .112C
Cl públie. emocional, esclati en una
ocasió clamorosa.

CRONICA SOCIAL
LA FEDEloy.10 ORAFICA
La Junta (lirectiva 'de 11.1nió
Obrera de l'Art d'implimir
(Secció de Bareelona 'le la F.
consc t ent deis selle Marres
i drets. i per tal de salvar les
responsabilitats morals que podrien exigir-se a tots els que en
les actuals critiques cireumslinteles per a Eorganitzauid
ubrera i les seres millores conquerides, crinvida ale obrers
geitfics de Barcelona a la contoreada que el diuniongo, dia
2, a les den (lid /mili, al local de

les Arte oritfiques, carrer 1,011
(le la Cren. 14, primer. explicalit Paree tipegraf Joaquim Escofet sobre el trina:
"La Federiteid eiräf tea. Orlentacid, fUlltionainent i
eficiteia."

La Junta pi «pa l'assistència
de tols els obus es del van].
UN PRESENT PER A
LA REINA
La Juda de Govern del.Cfreol
de l'Exereit i (fe l'Armada ha
acordat oferir a S. M. la reina
un artfstie remen formal, per
un gorro de flora de molt bell
conjunt, puix ostia fet en la seva
totalitat tautbd de flors mol(
delleattament corle inade a en
colorit 1 Jibuti.

CRONICA DE CULTURA
"ANUARI DE LA PREMSA"
Acaba de publicar-se eurosainent impres en els tallers
de N'Antoni López Llausäs, l'Am'ad (le I-Associació de la
Premsa Pitarla de Barcelona",
corresponent al present any de
1923. Es el primer volum d'aquesta classe que es proposa
publicar tots els anys l'Assoeiació de la Premsa, i en els
quals hl 'tatue les memòries,
ressenyes i dades que puguin
ésser d'algun interés per als
periodistes en general i per als
bareelonins en particular.
L'anuari d'aquest any que
acabem de . rebre. es e,,maosa
d'unes 300 pägines i conté. ultra les Memòries llegides
pel secretani de l'Associació i
ol do la Germandat de la Premsa
en la junta general respectiva, nota deis prineipals aeords
de la Junta directiva. la Ilista
de soeis de l'entitat i les Juntos directives dele difereols organismes periodisties que figu',t'en en ella. Conte lambe
unes paraules ole prefaci explicant les activitats de l'Assodació i l'ordre de necessitats
que es proposa satisfer. l'aenrd relat !u a 1:t publicad() de
l'Anuari i un:«xtonsa i documentada ressenya dels Congres
perioilist les eelebrals a
San tander i Sevilla, els quals
han estat ii fonament per a la
constitticid de la 1 : Mereció de
la Premsa d'Espanya.
En seerid a hall figura una
erf l itieu, moll extensa, igualnient (Is' l'Assemblea
balear de Premsa, a la qual
seguis ixen breus ressenyes de
les tasques de les ASSnehlVifpl/S
professionals i/e Catatunya i
Be lears , i Ilista deis senyors
que composen Ilurs Juntes direetives.
Umt de les seccione Inés interessants del ¡libre la formen
les hiografies dele poriodisles
illustres (el relea' deis gneis
es va eollocar durant l'any .passet al saló (l'artes d l'Assoriarió), redaclades per s'ocie (le
l'enti tat. Les (Lites blografies
dels senyora- Pi i alargan,
escrita per En Josep !tova i
Roce; .Sants Oliver. per VAgusli Calvel: alarte i Flaquee,
por N'Eusehi Coromines; Folio i Codina, per En Joan liare(); l'xart, per N'Alfred ()pisen;
Duran i Bas, per En LillíS Beri Pral t te la Itilrall
be. per En Ulule Duran i Ventosa .
Finalment mereix especial
meneiö la part que el referit
\m'ad dedica a la Biblioteca
del Poble, e n . la goal apareix,
ultra d'una ressenya (lel funcionament, de . la mateixa, 'un
extracte dell ealäleg, de gran
interna per als lectora que d'IIriament coneórren a l'esmentat centre eulturat
'remite es, publiquen a l'Anuart els discursos pronundats
pol presiden' de l'Assueiació,
N'Engeni d'Ors, en la inauguració de la materia de catalana
illustres 1 en le sessló de elan-

sura de l'Assemblea de Premsa eat alano,balear.
El 'libre es preseniat amb
Iota esplendidesa i Ponle els
retrate d'Yxart. Prat de la Ri-

ha, Pi i Margall. Mallé i Flaquee, Feliu i Codina, Duran i
Bas i Miguel dels Sants Oliver
i una fotografia de la Biblioteca do l'Associacid, i es pot
adquirir a la consergeria de
l'entitat, Camote, 13, primer,

segona.

ACADEMIA DE BOXES LLETRES DE BARCELONA
Interessant resultà la sessió
de la R. Academia de Brines
Llefres de Barcelona, celebrada dimarls, dia 27, pels dos
trehalls en ella presentats pels
senyors Rnd. Altisent. corresponent a Lleyda i arxiver de la
dita Seu, i pel P. Ganulla. (Tenista de ¡'Urde 3Iereedäria. El
reverend Allisent presentà
Anfós (le Borja Mutis d'ésser
Papa Calixte III i que des de
la seva joventut ingressä com
escolar ala l'iliversital de Lleyda i aprés quan hi actirá de ca-

nonge d'aquella Catedral i
professor universitari. Entre
los multes noves que d'ell eafiguren les de no
hacer pertangut a la familia
de Sant Friumese de Borja. sipel easamont de la seva germana amb un dels Borlas de
essent d'una familia de
pagesos de Nätiva. Explira eoni
fon enmanga de Barcelona i
com sIavia material do prevere fins que li vingue el nomenament de bisbe.
El treball del P. Gavilla es
el final d'allre que presentä en
prreedent, sobre les inel
times relacions ‘10:13 • noslres
monarques ell el segle XIII,
atol) ele roialmes mustilmane
del Nord de l'Arde:t. singular-

ment amb Tunis i Tremeeen, i
les freqüent s in tromissions
nosIres en la prdilica deis ¿lila
relatares 1001 lambe els ;watttalges econionies i politlüS
(111e 31iXö mis por! ft. !liga
aquests fe le amb la conquesta
(Ir Sicilia tes r Pero el Gran.
UNIVERSITA'r DE BARCELONA
El Centre de Lectura de Reus ha
detranat al doctor Martínez Vargas
una conferència f..2 tema Ilitire.
— La Cambra Oficial del 1.1ibre
de Barcelona i el CoHegi d'Agents de
Canvi i Borsa han remes al ami recbu- llares d'enhorabona.
— llan estat al rectorat els doctors Galart, Vila i Vendrell, Vila i
Nadal. el reverend pare Recor de les
Escoles Pies de Tcrrassa, el catedrätic ¿'aquesta Facultat de Dret doctor Gatea! del Castillo. el cap (raquesla Biblioteca Universitäria i el cap
d'Estadística.
-- El Rector assisti a la inaugu-

tal -celebrarà la seva testa patronal, esseill una de tes notes ' rnés esraients del programa de fesles que (reatitzarä.
el festival (fe sardanes que farä
a la Plaça Mejor. a les quatre de la tarda. havent confiat
la part d'interpretacid de la
música. de la nostre (Tensa a
l'"Antiga robla la Principal
de La Histial".
— limo ditt que ha estat nomena( delegat governlitr. d'acord ami) les disposicions
tades per l'actual govern,
tinent coronel que resideix a
Barcelona i que posseeix Htols
— Ha oblingut no premi eaen l'Exposieni del Moble de Barcelona un armad
arxivador propielitt del nostre
Ajunlament. i obra d'el nostre
benvolgut arnic i exeellent artista Jaume Basca. que eurä (le
la direceid; havent confiat la
vonstrucció a l'ebenista Sr. Pau
Asla/s.
Amb aquest motiu, s'han
adreçat a En /besa. que es aen'almea a Lid. nombroses felicitacions, a les gueto unim
la nostra.
— Les oficines del Registre
de la Propietat, han estat trasIlarlades al earrer d"Angel Gu tmeni. números 9 i 11.
— Ha sentit el Butnelf de la
Cambra Oficial de Com p re, d'acinesia eintat. corresponent
nies d'octubre. contenint el soguent sumad: Secció oficial
Consell Superior de Cambres
de Com p re i de la Indústria,
Per tina eampanya a favor de
la proteerid als procluetes naeionals, La nova fibra textil
"Arglian", Conferencia parlamentäria internacional de comere. Pren eilig de les llenes
duran? el mes de Seternbre
1923. Agricultura i ramaderia.
Ofertes i demandes. Informadd
local i general. Estadístiques,
Docks i acondieionament.
— HOIll parla (fe dur a frente
Porg.anitzarid d'una visita a
París. per la Sebola Cantorum
d'aquesia eiotat,
— Amb el nom "Indústries
d'Extraceió. S. A.". sita consti_
tnit una sotielaf dedicada a la
fabrieadó suintina i lanolina. amb fähriea al Molí d'En
Emir. d'aquesta cintat. P550111
gerent el senyor Reunan Ramonacho la qual ha fet ia diversos a so cias . per a l'obleneiA
dele esmentats produeles. amb
res-1111;11 salisfaderi.
— Han fingid una bella aropedal

111(la en la riostra dula' los
publicadons "Lira". havent-s.
\a s ma gratis quantilats d'exernplars (le la collecció "Els poe-

tos d'ara". que van devenint
populars entre els sabadellenes.
VALENCIA

El curs de valencià a la UniverAcords
Conferencies
sitat
de l'Ajuntament
Ila comencat ja e1 llide

Entierra a expliear el corcel. de
Ilengua \atienda/la. comprovant
creada per la Universilat. Les
classes es donen els ditnarts i
els /lita-mi/res.
Din ant el eure anterior el P.
Fullana estudi els nostres
elässies dels sis gles XIV i XV,
fent sitiare elle un minueiós estudi bibliogritfir i literari de la
forniacid i progressos de la
II, imita valenciana, comprobant
que les variants ortogràfiques
dorant m'Incite terups con veanIIICII perfeetament ti revolueió
natural i progresiva de la Benigna.
En el presenl cure continua-.

PASSAT PER LA CEN.

l'esmentat esludi des del seale XVI en avant. fixant-se en
els castellanisines que t'oren introduits ,91 la Ilengua a eausa
(id traele freqüent deis valencians andt el cestellans i del
d 'urda de la 'lengua d'aquests
a la nostra regid. Es proposa
d111110Slrar. tler11 , :,S, que la Ilengua nostri, encara que decaigo. % literár,antent ett la seva pul'esa. conservat iittegta 1
genuina a la majar part dele pu_
bles, espreialment als de les
"províneies" d'Alacant i de Casteil') .
Escolar i Mercantil
EI
ha obert un cicle de conferencies sobre el problema regionalista. La primeta ha estat a cerl'enginyer agrònom En
roe
lintel i la segona la donarä el proper dissabte Ignasi

SIMA MILITAR

on erencia del senyor
Vilha
L ll"cngat

ració de l'Hospital de Santa Magdalena.

AQUEST NUMERO HA

hotänie agrícola i Ia trans.feji.
manió de la Granja de Burjaie(
en un gran centre de la itimaa
täncia dele de Montpeller o Pea.

lid; es declare partidari et
l'organització sistemätica
Porlsenyament agrícola m fea
venia, la necessitat de formarai
mapa agronómic dell regne ea,

;
!encía.
— El 'cap del partit repite,

cä. .En Fetiu -Arzati ha dementa
permís al governador per ele.
brar un cele d'exaltació de 'ea.
perit ¡liberal. Sembla que SIse,„
rä conediit el 'mentís. En dit
arde parlará, solament el seLasa
Azzati, sobre punts que han es.
tat previament presentats
(Jo y era civil.
— Seguint la landa de
l'oré:Peles organitzaries per "la
Itat. Penar. fliSSerlit en aqu-sta
entitat. sobre les aspirar: ,na
regionalisme valeneiii.
eatedrätie de Den Penal .re,
questä l'niversitat. Ende de
Benito, eseriptor de "El beint.,,
le" i afiliat al P. S. P.
Despees de concretar el s,als
punts de mira en la qüestió re,
gionalista de Valencia i de dit
elogie per a la nostra ¡lengua. el
senyor de Benito, amb aquest to
deeilamatori passat <le moda que
lt es peculiar, pronuncie una
diatriba enntra el pancatalanisme. Ilaneant arguments pe! . a
diferenciar Valencia de Catalunya i 'retire conelusió de qui
ni lingütstirament ni etiisa.
ment. ni històricament Valen,•ia
i Catalunya formen una unitat,
No cal dir que el senyor de
Benito es un home que té vista. A l'entrar a "Lo Rat Penar
es donä compte del que plauria
a aquesta entitat i al públic
general, i fet fet, cense escrúpote de cap mena. que si cap
tina mica d'història i d'aquestes
coses, els hauria de tenle, calgire en Iles desacreditarles leodes de l'isolament valencià.
— En l'ordre del dia de la
sessió que celebrará aquest
Ajuntament el pròxim dia 6 figuren diversos dictàmens proposant de canviar el non> d'alguns carrero. Per exevple: el
carrer que des de fajemps es
deia de Peris i N'aleto es tornarä a dir de la Pan; la placa
que s'havia retolat amb el nom
de Wilson, conservará la sera
antiga denominació del Prfneep
Alfonso; l'Avinguda dele Aliats
es ilirä novament Avinguda del
Port. etc.
Cont es ved. l'actuacin d'aquest Ajuntament no pot essen
mes tendenciosa. Es dóna el cas
curiós que revoearä record oie
retcdar un earrer amb el nom de
Rizal, malgrat esser el dit (-arree ile l'eixampla i no leatr
abans cap nona.
PIALAMOS
Di eeeeee noticies

El passat diunirnge, dia
a les deu del vespre. el Sr. nou
i Sabat e r don ä ima conferencia
en la sala del "Centre RepubliCh Federal". disertant sobre el
lema: "Estudi filosòfic de !a
(mili:ira. El que deu esser la
Universitat".
— Amb la satisfaecid que
horn pot suposar, ens assab 'etern que la nostra paseada erth
nica sobre 1111a petieió de firmes que s'exhibeix en el Casino
"La 17nión". no ha estat entehades. Ja sia porque aiguns- no
s'haviP11 ded,lit. envara o 1‘er
alguna altea causa que de 1,,o-ment no podem eshrinar, la
riostra ressenya humil ha t • ngtit la tirita d'una pluia pril la
rosal i en el Mane del paree,
aba 15 e inmunda', hi han a aregid ente Orines. la
he. Pera eneara 110 os pr01/ -er
un Casino que tA a la vera da
dos ee/il socis. Ana! Una 111ea d'embranzida mes, a vrare
si arribem a la india dotreaa!
— Sobre les pleques lud '5dore n del nnm d'alguttS earrers, han aparegnt unos altres
redaelades cli eastellä.
MONTBLANCH
Noves diverges
De ,-;

primer d'any

de l'Estaeid. que per venal det
molls anys Ita administra( rl
sen primietari, Emm J ' eta Castells, :mira a eärree d'En Candi Gibert i Casanovas. fill d'a(tuesta vila. resident a Pam p
i empleat aetualment roa/-lona
a curad) a l'Hotel Ritz, d'aquella ciutat.
— Els rompanys de d'usa
En Joan Solé i Freixa. de nena
i En Francese Chirona. de Marirosa, que foren empresenata,
ara fa un naos, per qúestions
notifiques, han estat alltherats
provisionalment.
— Despees d'una dies
eerenat el tem
pluges
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regidor, no eabein perqut e n aquest a, !tesela ha retira; la se-,
va dimissió i alesliores ha vitigut ins vot de censura, presea' tat amb tela finesa i disimulo,
que ha estat aprovat per una
bona majoria... El regidor alludit ha quedat en el sou lloc,
donant per retirada la seva
dimissid, però, de fet, queda
treneada aquella placidesa que
esdevenia proveroial a Casa la
Ciutat, i res Birla d'estrany que
hi haguessin esdeveniments.
— A l'Eseola Municipal d'Aprenents, ha Ungut Une, ami)
assistimeia de nombrosa coneurr?mcia, Un curset teórico-

lar

.fo
j as
po
Por

präetie sobre "Soldadura autógena", el qual Gurset ha alud a
ärree de la Cocietat Espanyola
Oxigen. de Bilbao.
—La Junta Auttmoma'«ExUncid de Captaires, ha aeortlat
amb molt bon erterrt celebrar
la l'esta de Nadal obsequiant els
netas pobres. Dita Testa serh
celebrada al Teatro Fortuny,
amb el (amenes de diversos
elements I de la Banda

fe
ar

A CAUSA DEL MAL TEMPS BIS AUGUSTOS VIATGERS HAN DESEMBARCAT A ALCUDIA, DESPRES DE VISITAR PALMA, RI HAN TORNAT PER
CONTINUAR EL VIATGE A BARCELONA
HOM SUPOSA QUE S'INTENTAVA AFAVORIR L'EVASIO DEIS CONDEMNATS NICOLAU I MATEU. AMB AQUEST MOTIU S'HAN EFECTUAT
DIVERSES DETENCIONS
S'HA PUBLICAT UNA DISPOSICIO ESTABLINT UN NOU ORDRE D'INCOMPATIBILMTS RELACIONADES AMB L'EXERCICI DE PROFESSIONS TEC.
NIQUES

Ahitad —
iedinlrigat;
Molitia“
eafi t. secde.
. Un boli
es va Otear eh 'urda Útil**i
i denme soeore .
En acudir - un ve g t ' inri:10* w
lo i obrir la porta, eif bola 1 1,;4
donar unä gavUtetada.
Aleshores el beis prengitt;a1
toril en bravas i el .porta a una
Despres - agressor mares
tranquil-lament cap a casa seva,

-7
tau detingut.
INCENDI D'UNA FABRICA
Aquesta matinada
ditbao.
declarat un formidable incendi en una fabrica del carrer
d'II urribarri.' •
se el foc ale!
Va propagarcases immediates, les quals van

Oil

REIAL ORDRE SOBRE ELS •REtina ultra deelarant que en
El viatge reial
CARRECS ARANZELARIS
la Retal ord're del 6 del mes
L'ARRIBADA A ALCUDIA
"La Caseta" publica les següents actual, relativa a horas extraAA/
Palma de Mal:orca. — Telegrafien Reials ordres sobre els recàrrecs aran- ordmäriee de treball a preu fet,
an
no In ba inelbs el negoeiat
d'Alcúdia que els 'mis han desembarcat zelaris:
quedar d e mlruide s .
'ele
personal d e I departamen I
a les non del mati i Itatt sortit cap a
"En compliment del que disposa el
L'han extingit a peimerea
d'Instruceiú pública, e l qua)
Palma.
•
•
[(vial decret de to i Beiatorire
hores d'aquest mati.
Se.
'
al
preeepsol
iitetrp
de
baurit
UN RADIOGI4MA ANUNCIA
O'agost de 1920; vista la. cotitzazió
dit
Wat en la dita Reial ordre i a UNA CARTA DE L'ALCALDE
nyor
— L'entitat bancaria "Ur- , QUE HAURAWDE DESEMBAR- de la unça Trcy d'or fi en el merca? /a de data d'avui que raclareix
DE BARCELONA .
CAR
A
ALCUDIA
de
Londres
i
el
promedi
de
la
Borsa
guijo
Catatan"
ha
adquirit
un
es.
L'alcalde ha manifestat als
i interpreta.
de
Madrid
i
de
la
lliura
esterlina
en
Palma
de•Mallci,rca.
—
Durant
'tata
espai.5a
local
a
la
céntrica
al
cilje4526
Reial ordre de Einanees as- periodistes que havia rebut una
la nit ha regnat un fort temporal de girs a la vista sobre aquella plaça duplaça de Prim. per insta-lar
senyalant el cärree que han de carta de l'alcalde de Barcelona.
una sucursal (le la seva han- yeata dificultant els treballs d'orna- rara els Cica 24 (l'octubre a 2 3 de atilisfer en el mes de desembre en la guiri Ii diu que ella dinicon
(la eir la no , ' ra ciutat, tija que inetraciil de s cartera d'aquesta cap!- novernbre del corrent any. ambdós in- tes liquiaacions de drets (ra- gil a Iota ele alcaldes diespanya
"L
D. g.), iiha estat ben aenllida pel en. tal. que .no ha acabat fina ben entrat clusos, S. M. el Rei
test
ranzel que es Alejit. efectives en irregant-los que enviin, per
1
uitntat anal) el propteat per aquesta
el- dia.
mere local.
-ion
piala o bittlets del Banc d'Espm-Muele do l'Alealdia de MaDirecció
general,
sla
serrit
dispesar
primero bares del man ha comete
pa II ya.
dritl. n n . telegrama d'adhesió
GUIXOLS
e
el
recürrec
que
ha
de
cobrar-se
temporal
de
la
mar
que
DE
eat
a
plome,
i
SANT FELIU
Una allra assenyalant les co- al rel per l'èxit heil SiOli viatge a
d'a
per
les
Duanes
en
lea
liquidacions
augmenta.
(1
I itzarions per a l'aplienehí dels
Inspecció de l'Ajuntament.
'
Les auteritats han reine un radio- drets eorresp.ments a le; mercaderiea ,.0efivients per depreriaeid de ltälia.
lIlia
Mort d'En Juan Casas Arxer
s.
Aquesta pepo/danta manife
grama
del
"Jaime
I"
avisant
que
en
itnportadvs
exportades
i
roya
nomoda en el mes de desembre laeid litt granar feta un» teleDisposició in eeeee sant
vista
del
mal
estat
de
la
mar.'
que
el
mes
ie
•
desembre
Mirant
Altres
noticies
-•
seus
revista
grama de -luxe, cnt tols.els que
J MANE SACARIA
penosa i dificil la navegació, els reis 1 el pagatnent de les quals hagi
Una allrit auloritzant a l'add rt.
rebin es colleccionaran a un
S'Ira ordenat per la superio- el general Primo de Rivera desembar- tuar-se en moneda plata espanyola o ministraeid Ile la Eitbriea Nadi
älbum, que es Ilitirarä als s o .
rilat que sigui teta tina inspee- caren al fort d'Aldulia, car en aquell bitllets del Banc d'Espanya, en !loe
seis I
Corte», 1J . £011tMeniallimiy, »a 1, mafflefellm 4tefeeta
imba!
del
Timbre
per
adquirir
/s
la, e
eiii al p ostre Ajtintament, no- golf els vaixells hi trobaran un refugi de fer-ho en moneda don, sera de per gestid directa primeres birans per una Comissió .que
st lo
es designarä oportunament.
m e hant-se a l'efeele inspector excellent.
46'3o per mo.
matèries destinades tilolabot que
el cap militar d'aquesla eiulat
La comitiva regia ocupara un tren
DETENCIO D'UN LLIBERTARI
S.
sf.
el
Rei
(q.
D.
g.),
sita
servit
raciú
de
tintes
caleografiquea.
OCELLS
PROTECCIÓ
ALS
Lit
una
senyor Salvador Sinteltez Duart, especial que es detindrä una instalas a disposar que les cotitzacions que han
allra ampliant fins al 15
Iii estat detingut el corresponsal
mis- La Comissió d"Educaeid Gela Generalitat. Barcelona t per eapitä de earrahiners.
Inca.
ile5embre prin xiut e1 ;erro i e servir de base durant cl mes de
rel perinc llibertari "O Entregado
er
— Ha mort, a 8-1 anys d'e-a
nera! de la Alancentunitat de escrit, acompanyant un segell
per
a
radinissid
tl'iita(itnci
desembre pròxim per liquidar el -ala ttl
ARRIBADA A PALMA
do Comercio". N'Atinan Masco Rey,
talu- Catalunya acaba . de publicar de 0"10 pessetcs per despeses dat, Pillastre guivalene En
per cent de rearrec al qual han d'es- pele assaigs del ui iit del li- natural
Buenos 'Aires.
Madrid, 30. — Conmniquen
. qué squest- (libre exquisit..
Joan Casas Arxer, persona de
de remesa.
i
disposant
1921.
Pany
PR
tar
subjectes
les
mercaderies
produete
bar,
La pnlicia 's.:pauta en el seu dodia que a dos quarts de deu del mtri
(lea
'rambe als Sindicals Agrien-- gran cultura i de salid • presti- sortiren els rcis percute l'esquadra s'ha- i procedent dc nacions a les quals
que lotes les sollicituts s'ajasEssent un 'n'ore' de lectura
de
diversos
paquets de producMei exemplar i estimulant. i .peq les la Comissió en destina un gi. A ellI OS deu la construeció
tin al filmlet inserit a .1a "Ga- te; quimics, però En Blasco. que •is
refugiat al pon a causa del gran pliqui la primera columna de l'aranlita tal que el seo benefici sesearn- parell d'exemplars per a la bidel tren de Guisote a Girona:
cota" (tel dia primer del cor- practicant de farmacia, ha demostrat
zel o d'aquelles les divise) ce les
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Iltest
aquest
últim
amb
la
Meció
de
va
celebrarEL CUIRASSAT "JAIME I" ES tor de la Casa de la Moneda.
passat
Altres noticies
Comerç.
5 fi- se—elDijous
conservador.
L'ex-director de seguretat senyor
casament de la sin/patina
VEU OBLIGAT A ANAR A
El general Sano Isa visitat el coronel
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ha tin- fet s'ha arribar ja a la formació d'un dadors. Era escriptor fluid i mal temps.
plaea En Macià March. L'acte
orador
brillantissim
i
un
activeritable Orfeä.
Diu que la responsabilitat d'aquest
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nom gut Hoc a l'església parroquial
les
següents
compovissim
industrial.
El
seu
trasSera/I
cantades
LES (MAGINES DE L'ESTAT
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MATADO
1NCOMPATIBILl'1'.11i. ,— AL- es pugui atendre el despah sen- portuna ordre per assistir a la recepA l'oficina d'intoranaciú de la Prerelebral
ha
L'Ajut11111neel
r onda bla:
TRES DISPOSICIONS
diumenge, (lis 2, a un
sidencia
han
facilitat
aquesta
mea:
Demä,
ee estatilir diferinicies do'lreball Ciba dels Reis d'Espanya.
convocaliitres
de
la
tarra
5
e
sessio ella priln
ai de -,..-Drrnä, a le
La (Meseta publiea:
quart de deu del mati, al .etnip de
"Pel per,ottal de a brigada mili!,
holt
assiati
t
per ale funcionarle o menys
TEMPORALS DE MAR
da
es
reo/tirare
els
socia
de
miria,
a
la
(mal
han
a CI
que
en
deelavant
Club
Reial
ordre
i
organitzats
pel
S
U,,
han
estat
detinguts
al
carrer
d'Ante/ti
I'lluro
t'espesa.
llas- mero del Casino Unió Comer- hombro despectadors, tot per- Natació Mataré,. degudament autoHuelva, — Regina fort letn,
hand ele arquitI
suesessiu,
'
irabanchel
Baix):
Josep
Giménez
(C.
Seguit.—En • les pelicions per
qtt lii havia /minore que !a
Can- vial, per renovar la seva Junta
ritzat per la Fedeiació Catalana Martin Menéndez, Tomas Sales Sal- teclee o enginyere, cont els Re- hores extraordinàries a preit fet petral.
1 (te a- Directiva i nomenar la nova santa pau i tranquillitat que d'Atletisme, tindran lloc als Cata- duch i Alhert Maten Teixidor.
La mar p resenta aspecto
trate
i
altres
protesslonals
que
s'ha de tel. distinció entre fun- poneut.
regnaya -en aquella rasa e n ta
:arc e - Comissid Recreativa.
prhslen
Hurs
serveis
ale
Ajun"Al
Tontas
Sales
se
li
han
ocupat,
pionats
atlética
de
la
comarca
dc
cionaris i obrers de l'Esta', persessió. última Seria (retirada. i
En el lloc conegut per Masat ron/
amagats en un criad sota cl Bit, set tainents i Diputacions. no po-. que aquests han crassistir sentefectivament el laiblic no ha Mataró.
gan, s'enroma el vaixell "Siete
aqtle
PIERA
den
perlänyer,
(mili
a
lecnirs,
a
pistoles,
un
cedida.
set
fu
les
de
rezoo
rnetres
'lisos,
llancaProves:
estat pas defraudat, i per prlempreses u socielats que (un- p 101 a les seves fabriques, ta- Umbria".
Per a les prninres. Testes de mera vegada hi ha beata de- ment de pes, salts d'alçada, 400 me- canvi. onze capaes de cipsitles i
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Fis de Pm de Llobatgieadenunetaea-arallawma.
ren cinc. subjectes Per lattielfe la hei
En la clareara Medid celebrada per" de cap.
Els de Prats de Llussanis denunciala junta Directiva de la Societat d'Aren guatee subjectes per infringir el
traceid de Forastera, sena la P
reglament de .policia de carreteras.
dincia,d'En Manan Rubió, es done
Els de La Llamita denunciaren tres
compte per la' secretaria general:
del. obielmis que la dita oficina subjectes' per danys a la -propietat
Els des Torelló denunciaren SI gofint objecte, en nona de l'entitat. a
SS. AA. RR. el princep i les prince- vertedor civil la Ss . A. "Autos
sas de Baviera amb rootiu de la se- Vich" per contravenir el reglament
ca visita a Barcelona: de la propa- carruatges.
Els d'Esplugues denunciaren un subganda de la ciutat realitzada en la

,•
• —Re
de donar-los un "saldase". Em
airbotaa..
regalaran la betderaiper la neta , Ata. PIVAL
lnia'
.,
,
.4qiiieeta
Aleshores el marques d'Estella ha
peep'44 jpnot:doItatifragat
—Per donar temo per reorganitaar"Luis",'
de la inattfeüli,equest, port. les. les Ocadèss*s Militan romandran
.filan efegal dos iripifiante. tatuadas dos anes, inaugurant-se neuContinúa el lempo- bares l'Ocadimia General projectada
per S. M. .
.
D'arribada i rçosä ha nitral
Ihs* deCapitania. Don Antón i el
el corren de Tlinger ino hä po- 'general Prima de Rivera han anat rst
gut reprendre ol vial ge.
Cede Mailorqui, (tu slia servil un té
disonar. Durant l'acte ha arribat doDETENCIONS A SARAGOSSA
aya Vietéria, de tornada de la visita
DE TRES YIJGITILTS DE LA
al castell de Ranear. amb l'objecte
, "Eso

rnal

g

Saragossa. — La guardia dril ha definen en una casa del barril Colom e!
sindicalista Antoni Mur, processat" per
jassassinat d'un alzan de po icia a la
plaça de ja Indepandkncia; a Gregori
Satis-es-ella Leen& al qual es erra
estor de l'assassinat del cardenal Soli a Lluls Riera, casuplicat en
un altre assassinat.
Ton tres havien fui: de la- arreó
d'anuesta capital.
El servei es rea i itzl Per la guiedia
civil (turnas sis bares i intervingueren
lo guärdies.
•
EX-ALCALDES DETINGUTS
Alacant.—Han cesas eraprasinnats
els ex-alcaldes de Salines Manu e l Sarna. Eusebi Xirnenes. Josep Tanrra.
Nicasi Guardiola i Eral/cese Serrano.
UNA PROTESTA
Les societats cconémiques amb capital superior a anonOo pessetes foren gravades mula un impost municipal
i jadministració r Contribucialls ha
,sollichat el llittrament deis documenis
'indispensables per a la pràctica da la
liquidació de l'arbitri en qüesti6.
Contra aquesta mesura i aquell impost. evidentment illegal. la Camlira
de Comerç eaquesta provincia ha

protestat davant ¿el Directori.

"Revue des Voyages" que publica
la casa Thos, Cook asid Sons, i en
"II Globo". de Mili, editat per l'Abrinda Chiari-Somariva, de la dita
capital, mitjatieant textos i fotografies proporcionados per la Societat;
de les (Mari/sacian& facilitades al senyor Ruy de Lugo-Viita, cornisaari
intermunieipal de l'Havana per a la
cm:ensucié d'un Sindicat
ea en la dita capital; de les noves
satisfactéries rebudes referents al
resultat de les gcstions realitzades
per la Societat, per aconseguir la inclusió de l'escala de Barcelona en el
creuer de turisme per la Ilediterrania que te en organització la Comp.'
Marítima Cunard Lisie, i de la cooperació donada a una aleada de
viatges de Praga per a l'organitza cid duna caravana txecoslovaca
ami, itinerari que compren diferents capitals espanyoles, entre elles
Barcelona.
Entre altera acords fou ores el
d'adherir-se a la instancia que diverses entitats d'aquesta capital projecten dirigir als Poders públics per
a la construcció d'un gran port d'aviada a Barcelona i el d'aprofitar
la pròxima visita a aquesta ciutat
del senyor president del Directori
militar per intercssar-li l'estudi de
la creació d'un Consell Nacional de
Turisme, segons el projecte aprovat per la Conferència Nacional de
Turisme celebrada a la nostra capital en el mes d'abril proppassat.

reunir-se amb el seo august espòs

i emprender la tornada a Aleúdia, cap
a on han marxat a dos quarts de set.

A Akúdia embarcaran per continuar
el viatge a Barcelona.

DE L'ESTRRANGE
, AL RIN
LA DISSOLUCIO DEI. GOVERN
PROVISIONAL
MATTHES RELATA EI.S FETS
D.usseldari, sensor Matthes
ha fet el següent retar dele incidents
de Cablenca.
"Els comandante militare de l'axil-eh duna intentaren crear tina dictadura de vi:-.i?nc i a. En la prepaaació
d'aquest cop e;Estat els ajudà el neon
secretari d'Estat. Rosenbaum. el qual
fou desemmascarat com a espia prusFil. Força provelts de diner. invadiren ahir el local del meu Gavera i
instauraren un Directori format de
persones incompetente i d'individus
sospitosos. Un tal Meetz m'amenaçà
amb la seva carrabina. Com que no
teniem armes. no ens va tocar altre

remei.eue rendir-nos.
Aleshores vaig comunicar al senyor
Tirarii que el Govern provisional rallada deixat d'existir.—Radio.
PER LA REORGANITZACIO
DEL MOVIMENT

Darrera hora
DE BARCELONA
ATROPELL
A les nou del vespre fou au-

xiliada a la Casa de Soeorsos
de la Ronda de Sant Pera. Maria Expósito, que prsentewa la
fractura I le la rlavícula efsquerra j filtres ferides d'importeneta. per haver-la atropellat un
m'ion/2)1)H.
INCENDI
A dos quarls de deu es daelarb un incendl a la fabrica.
de conglomerats de earbA que
el senyor Joan Latorre te al número 3 del carrer de idal i
leneia.
Es cremä Un carro i altres
°Necias.
Al rap de dijes boros cl foc
ha estat autoeat.

Dusaeldorf. Govern rhenä
de Coblenea ha comunicat que la retirada de Mathes com a cap del rnovirnent ea deguda a circumetincies
de caràcter purament personal.
Els caps dels grups separatistes
de les diferents localitata han celebrat una reunié, acordant la dissolucid del Govern provisional rhenä
establert a Coblenca i que es procedeixi a la reorganització inunediata
dit moviment, encarregant siso al
doctor Matthes.
Han demanat igualment a les autoritata d'ocupacin que els protegeixi
contra els abusos de forea de les autoritats prussianes.—Radio.
LES UNIVERSITATS AL COSTAT DE FRANCA
Oxford. 30.-1.:Amemblea internacional de rcpresentants de les Uni.'

versitats quaranta nacions ha aprovat per unanimitat una meció de simpatia pele esforços que realista Franca per obtenir el pagament sie les reparacims i les garanties de la seva
seguretat.—Havas.

UNA DONA

FER1DA GIIEFMENT
A tres quarts d'onze d'anit
paeasda. Maria Campi Vil% de
.i6 anys, a rasa rara. firodui
cremarles graus al ventrr, pu,
rapatile i nitres parle del ros.
Despree craseietida al Dispensari de Sant Andreu. se la
traallada a l'Hospital Ciinic.
EL VIATGE REIAL
DE L'ESTADA A PALMA
Palma de Mallorca. -- Després de
dinar, a casa 'a marquesa de Vivos
s l ha celebras una recepció a la Cap i tanía.
En acabar la recepró el gener,-,1
Primo de Rivera ha promes que Ci5
snbirans per la primavera tornarien a
visitar les illes. fent-hi una estada de
eantra o cine dies. El president stet

NOVES RELIGIOSES
El "Builleti Oficial Eeleaiistie".
d'aquest Bisbat. publica en el neu darter número el graneas sumari:
1. Circular del bisbe sobre la faculte concedida als sacerfots per donar la benedicció apostòlica el dia de
la Immaculada.—II. Edicte sobre pro.
visió d'un arree.-111. Discurs del
Rei d'Espanya davant el Sant Parc
i contesta (le Sa Sant&ad.—IV. Eletres apostöliques deciarant Patri, deis
Sacerdots que fan Missions, Sant
Sant Lleonard de Port-Maurici.—V.
Sagrada Cmigregació de Ritual i resolució de diverso!. dubles.—VI. Sagrada Penitenciaria Apostòlica.—VII.
Casos (*e consciimcia i gfiestions dogmitigues litörgiques per als mesos
de frenar fehrer de nes..4.—VIIT. Saludó del cas moral proposat durant
l'abril passat.—IN. Nomenaments. —
X. El sulfatat dels vine de missa.—
Privilegis caticedits als legionaris de la Bona Premsa.—XII. Sanies Missions en els pobles de la diécesi.—XIII. Crónica diocesana.

CAMISERIA
NS%

Botillería, 32
Eran assortil en carnales
essunmsmansnmmbe

Pau Brica q i Cros
A4ent de Canvi i Bona
Plata de santa Mala. 55. thon, 1..
Apartat aas
Tert.ron 550e A

NOMENAMENTS

El doctor Guillarect ha signat el;
legista-tse nornenaments: Ecil inotts arxiprest se Granollers del VallOs. el reverend claetnr Ramon Satialmja i TatjO regent de Sant Esteva de Castellar. iniessiin Josep Rovira i
id. de Salottd. mossa 'Martí Marinar i U-ene; coadjutor de Xastra
Denn ele &siena Mas:4.m Josep Amella i Llobet; id. de Sant Mimtel del
Pi.rt. mossen Engeni Aman i Bale::
ir. .., de la t'aterida de Nostra Dona de
Lcsureles. massOn Jes.sa Forhina 1 Serra professor de ',latí ele Sant Celomossinl Josep Maria Viadin i Soler; coadjutor de Sant Climent de Llobrega t , cl rever-m(1 doctor Antoni Vergés i Samaranch.
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SERVEIS DELS MOSSOS
D'ESQUADRA
Els d'Hospita'et, en tenir noticia que
al vci Delli Rovira Vilarilasa, del sets
havien estat 1-abades alga
ors jedes consisten:a en tui braealet i
un und d'or ami) briVants, una cadena i medalla, lambe ijar, i un reBrego i cadena d'argent. practicaren
diliencies que donaren per resultas la
detencié (fe la dona Concepeié
isO Sabaté, majar dedal. natural de
Vila franca del PinedOs, i sense
la qua!. interrogada convenientmete. es declarä autora del robatori.
manifestant que ls t jedes les havia dona/ a un subjecte amb el (mal fcia vida
marital i que residia en aquesta Clutat
detingut després d'ahumes gestions
esté anomenar- s e Huís Altisnfraa m:ralles, natural de Manresa i cense da.
micili. Prcgen'at embre el fet referit
corrobarä el dit per la dona Molina.
1 caen que declarls que havia venut les
joies es erra Ilurs nosseldine esgent
dee ingut Francetse Batet Graejs. vei
d'acinesia ceiba acupant-li el brazalet d'en' amb brillanta una cadena d'ne
una nell d'os( ands brillants i el relIntge d'aferro que baria compras. tot per
eA penates. essent el seu valor ele .sna

peinetas. Una joleria compre al referit subjecte Altimiras una cadena Pm.
Stile desnrEs venet# sesee saber a qui.

see-es manifestarle.
Ele tres oubketes i jalea ele reteei'mcia taren ARaWi a dirpodejh del
Jutjat enmenteat no podent detenlrilt la annerewe de ta Merla Dolors

s

jectc per infringir el reglament de pelleja de carreteres.
'Eh . de Sant Quinti de Mediana posaren a disposki6 del Jutjat el subjecte loan Rho Viv6, sei de Canellades.
per tal/ar i prendre pins d'una pmpie • at d'anuell terme.
Els de Prat de Llobregat posaren a
disnrislei6 del Jutjat comactent el subjecte indamiciliat Rafel Campany
fut major d'edat, per haver-li ocunat T./ quilos de finrneS cae acahava
de (mear d'tma prnli o tat d'ageell terme. 'es quals sostraccions de diferente
imites havia fet repetides vegades venent-les en nos:esta capital.
FAS de »anteada denunciaren dos
stibiectes per (fans-s n la nrnpiete.
E's de Sant Onial de Mediana denunciaren un subjecte per danye a la
pronietat.
Ft. sl. Sea? Adria de Besé; ornasen
disnosicié del intiat, una ;ove de
Badalcna. autora (le la Sostracció de
dues arroye% de patates d'una finca
d'anuell termo.
Els de Santa Colonia de Gramanet
posaren a disposició del jutjat als
velos daauella loca ! itat Tosen Mayà
Carda t Francesc Maya GnSmez, per
haver insultat i amenaeat de mort el
gnardia municipal Pere Lamela Palmarino.
Els de Torelló mesaren 2 disposicid del ¡lujar al reí d'aquel l a Incalitat
Pere' Pral Martí, per haver-li ocupar
al een domicili una corita de pon i una
nuantbat de Ilenya que Isavia furtat
d'una finen d'armen turne.
Els de Rubi auxiliaren el jutjat nusnicipal de la localitat en les cliligkicies ami) motiu de l'aixceament del
eadaver del ¡ove de Terrassa. Tcriasi
Olivé Solé. de 15 anys d'edat. el qual
estast trehallant d'aprenent guixaire
una fabrica en construcció tingiu, la
desgracia de caure. morint als pes
moments.
Els de Matadepera posaren a disposici4 riel Jutjat el ve; de Terrassa.
Jame Rusintiol Aymeric. per tallar
furtar arbres d'un bese d'aquel terme.

Santo d'avui: Eloi, bisbe i tonteesor, i Santa Candida i Naddia, mirtirs.
,
ELS 3LESTRES 1 EL WATGE,
REGI
'•
El Magisteri Nacional a passat una
circular a total els mestres i meneesseis detnanant-los que concarrin als
actas que se celebrin a honor dc
SS. MM . Amb la: fi seis ha donas
alpino instruccions.
.. -EL FUNEST PONT DEL
"DRAGO Ahir caigué un altrc heme des de
dait del funessissim.pont del *Dragó-.
Es diu Domenec Coll Munyoz, de 37
anys. Presenta fcrides contuses a lea
regions temporal i parietal drena
fractura del crani. de pronòstic gravissim.
onan :era que la Companyia dcl
Nord es decidirà a rpariar aquest pont?
Les víctimas que causa raM moltisaimes. I la companyia, per ara. es
mita a dir: "Per qui hi passa :a
gent?" No hi ha drct a aquest cinisme!
Silva fou atropellar per un
auto al carrer del Marques del Duero.
Li produí diversas contusions i
fractura tira costella.
Vicens

Afeecions a la P el l I ea In-11, cola, catalanes? saa, acesri., pral.
Dr. F. Montaña.

Juan Balniste Grau fou atropella;
per un carro. el qual Ii produí una
ferida contusa al peu esquerre.
Trebal'ant del seu ofici de fuster,
Elies Ventura Lora es produi una
ferida contusa a la base del crani, de
pronòstic greu.
MULTES
L'Alcaldia ha imposat una multa de
aci pesscee s a lamo de la ca sa núm 93
del carrer de Madrazo. per haver dessitien l'ordre de descongestionar d'habita:u% el nis: una altea a :'amo cle la
casa 43 del carrer del Portal Non, per
no haver histienitzat l'estable. i una
altra al de la can núm. 23 del carrer de Morales per no efectuar lea
millores higièniques que li ordenaren.
VISITES A L'ALCALDE
Ahir visitaren el renynr alca'de: el
minisre plenipotenciari de la Cedederacid Suissa. M. Alfred Ifengorta
acompanyat del cònso l de Suissas a
Barcelona. M Fred A. F.. Nippeil: el
marquen de Benicarló: el general de
DivisEs senyor Francesc Salavera:
comte de Daia Nora; e' Imitó de Viver, i el více-cainsol
França. upansicur Georges Morand.

Els de Corneílä posareis a dispciaició del jutjat els subjectes Joan Aren, Degracia i Ramon Angnera Borrae. de 17 i tp anys (Vedar. amlylós
%chis d'aquesta chitar i sense domicili,
per haver-los ocupat dos Ilenols mes
De sabor nelievis: cata LA GARZA,
llats que havien furtat d'un vei de Nir,lins sie Rei.
MILLORES Al. MERCAT DE
Els sIe Vilatrirta posaren a diseinsiSANT GERVAS1
ds5 del futiat munici pal de la localitat
La
Comissid 'Municipal de Foment
el Subieetc Manuel Castell Mas. cl
acordi aprovar el projecte de diveranal tenia reclamar per amenacen
ses Ares al mercar de Sant Gervast.
mart a la seva dona.
Els de Sin-la. en rin g, de la policia
crioRAL
municipal de 3,fanreita, detingueren
DE TERRaSSA
tubjectes Basili Abad García. josep
Anstesa Escola Choral. que dirizeix
Cm-bella Sunyi, i Janme Martínez Sanel me s tre Pecanins. innt amh l'Orice)
irise, el primer delegar del Sindicar
La Ere-miga. de Casteivell i \Jitan.
(pile; el segnn. president del mateix. i
rl darrer delegat del dit sindical. es- que dirigeix el mestre Capiscol. donara un cancert ele germanor al Casino
cenit posats a disposiciú de l'autoritat
Borräs. ele Castervell i Vilar. interpreree'amant.
raid Un programa integrat per
os de Prat do Llohngat posaren sicians Rach. La3 11S. Mas icaninoSerradisposició del finja d'Instruceió
cara. Pérez Mora, Morera, T.ambert,
el
tenia
nue
Llobregat
de
Sant Feliu
Waelrant, Millet. Cumelies i
reclamar. el veí d'Horta (Barcelona).
Grieg i Pujol.
Climent Hcrranz Rosado. de 28 anys.
_
natural de Menas (Guadalajara).
RESTAuRalliT ROYAL
Els cElinspila'et denunciaren dos
Sale de Te
subiectes ner infringir el regiamcnt de
sing
ensla dia le iiansatil dio
policia de carreteres.
sie 8 , i hito t' ni l'anteriEls de Torelló posaren a disposició
cana. de lt ti 11.
del Juljal ele subjectes Jacint Ricart
i Manuel Emir Marques. amhdítá
El. MINISTRE
veine de Vich. ner barer agredit el
PLF.NIPOTENCIARI
vei de TorellA Lharene Rusinyoi Vda.
El senyor Alfred Nfengotti. rninWrc
causan'-li a cops de pecira contusions
plenipotenciari de Suissa a 'Madrid ar•
de nroniistic reservat.
amb
retara a Barcelona aquest
Eis de .Sant Adria (le IlesAs posal'exnres 3fadrid, i sera rebut per
reis a disposiciA del lutiat el subiecte
les autorhts i els S(. 113 rompa: riotes.
vel d'aquesta capital Lluís García GarL'Arrendataria stet SerVizi de Recapita. per haver furtat diversos erecta sació sie l'Arbitri s..bra Inquilinats la
d'una rasa en construcci4 d'armen punt. públic q ue el cobrament de' tercer ti-iEls dc Sant Cugat denunciaren un n:Castre del corrent eile7eiei ha muda;
sublecte per danys a la propietat.
acaba! avui. dia 3o, i qtsc cTs enteje
hura' 3 fase per qualsevol eircurnseänEls (i',.\renes tia Mar auxiliaren el
ala no l'haruessin satisfet a la y:ejinjat d'Instrucció rn les diligencies
eentacis; del rebut poden efecttia. r el
amb motín del fet que a una CZP,3
pacamcnt dstrant ala dies des del pricamp anomenada Can iannt. del terme
mer ni 72 del mes que som sense
d'Arenys ele Munt. tingue lire oir
carrecs,
presentant-se a les oficina=
ente. ignorant-se la causa. i del nual
recaptat nedes respec',ives (le les nou del
resultaren (crits grens AntAnia Mora
riet: a 'a una de la tarda.
Colorner. sie 2l5 anys d'edat, soltera. i
• També recorda als contritments que
Cl sseu gernift Tosca. presentant la mimera diles ferides i una l'altre.prnlsc- tenen ralnst: endarrerits pendents
namumant a l'Agencia Executiva. que
ties amis una (teatral. Per ordre del
el 1cm/in; per satisfer-los Seine rec3r(lit :bajar es procedí a In detenciA
!Ces termiaa l'esmentat dia 1 2 ‘iel suco
l'autora del fet i esposa ilel Josep.
Alsina Travesea, de 34 anys atie «nn.; el, adverteix, por evitar pos
sibles nerjudicis que la circumstancia
d'eda t.
Els d'Esplugues posaren a disposicin de tenir satisfet el trimestre corrent
•
els eximeie dc responsahilitat pei
Jutjat els subjectes Jatime Roig i
nne fa als endarreriments, 1 qu, pas,
Estere. natural i veí de Corlen, i
Alexandre Floven , de nacionalitat es- s al aque s t termini prosseguiran selssr
l ntarruicit; el% procedirnents execiitins
trangcra i reí d'aquesta capital. per
liasen snstingut una disputa que de- l'apremi contra els que continnin en
genera en baralla. de la qual resul- descobert sIe lutis (lentes.
L'AsaociaciA proicssional
Camtaren tots dos contusionats, havent-se
rers. Sindicat Lliure. posa a concinecessitat auxiliar-los a una farmäxeneait
tots
el, si-cis que posseeixin
cia. L'origen de la baralla fou un
(anilles de recantaciA a benefici
compte pendent.
la ("atila ¡ retirs. ane a
•aartir des d'avni, slie ,,rimar de deNINNIMMIRMINM191
semhre. fitin al 4 inelAa. de (marre
• eme de la tarda. hauran de pasear
e efectuar la liquidació mensual.
AQUEST NUMERO HA

,

PASSAT

PURE

PER LA CEN-

SURA MILITAR

PERMANYER
delta el raquitismo

•

Dilluns vinent. dia de &m'Are,
l'antiga Reial Germandat de Nostra
l'Esperança, fusionada amb

.

la Caixa de Pensione per a la Valletia i d'Estalvis, comeneara a realte
zar leí Mata ~adonis a lea novas'
i amples oficinas (cariar d'Ortigoea, 2), installades al nou edifici conatruit per l'alimentada Caiga davant
del gen domicili social (Casal de

nasal Primo de Rivera, donant-se
curiosa coincidincia d'eme les mae
mixta inicial. del nons.1 su jame da,
ton dos generals.".
UN

l'Estalvi) de la Via Laietana.
- Lea horca de despatx de la Germandas seran de nou a dotze del mas', i de tres a sis de la tarda dels dies
no festius, excepto els diasaines, que
únicament lii hann despatx al mati.

Rodal 1824: Zapad-

BIIICK olé: P, Letamendl, 17
SOL.LICITI/D DESESTIMADA
La Comissi6 Municipal de Foment
ha deseatimat una soRicitud de coticescid per installar a la via pública unes
maquines artistiques amb anuncis, tocant a les parades deis tramries.
—
Al Colisa= segueix obtenint el
mateix èxit la formosa pellicula "Els
dos sargento francesos".
Diumenge. a 'a S'unció especial. s'estrenari la delicadissima comedia del
Programa Ajüria "I.a reforma d'un
marit".

UN ATRACADOR DETINGUT
Abir, en vences atracat, Joan
Asis, començà a llançar crits i fer
tant soroll que litigue la virtut
desvetllar les sospites d'uns guardies que per espantar ele atracadu-s
feren diversos dispars a l'aire, amaseguint. finalment, detenir a Eral.
cese Blasco.
CAPITOL DE DENUNCIES
Va enser detingut Alexandre Ute,
ei. per haver furtat, a la placa de
Rius i Tantee unes platines de gra.
mófon de Francesc Sagarra.
— Ha wat detingut el sútn:it
italin Antoni Guixi, al qual denui .ciaren dies carera diversos comp,-.trieis. acusant-lo d'haver-los estafat
alguns milers de lires.
— Ramon Amigó ha denunciat
que de l'aparador del seu establiment del correr de Sana, 15, li han
estat presos alguns parells sie sabates, cvaluats en 300 pcssetcs.

L'Institut MacEce-Fa rmacaut ir relehrari, sessió científica pniVica diliuns
que ve. a les deu de la verila. El doctor J. Soler Dopif exposarà la sera
comunicació sobre "Causa rara d'espasme cidic".
L'ESCALAFO D'EMPLEATS
NEUNICI PALS
Al Negociar Centra' s'ha exposat
Fescalaf6 crempleats municipals, cm
podrà isser examinat durant cl termini de quince dies.
Sembla que hi ha molts empleats
que cl rolen impugnar.
JOIES VILANOV A

AGRUPACIO SARDANISTA
DE BARCELONA
Avui s'inaugurara el nou estatge,
situat a la Ronda de Sant Pau. 34,
amb una extraordinaria hallada de
sardanas per la cobla "Cathalesnia".
rota el següent programa: "Infantivola", Serra: "Creació', Vicens;
"Enjogassada", Monner; "Sense
loare-, Bou; "Bailaras tant si com
no!!" (estrena), Vilaró; "La campana de l'ermita", Bou.

UN10.6

RETIRS OBRERS
Ami) motin de l'arribada de SS.
MM , romandran taimadas rlurant tot
dissabte les oficines del Regim oficial del Retir Obrer Obligaron

"QUIMERA DE ORO". — Sabó

PER ARRENCAR UN BAN
Ha estar ¡sopesada una penyora
de 5no pessetes a un subjecte acusat
d'entretenir-se a arrancar de les tanques del Metropolitä mi han que fa
poc ha publicar l'alcalde, senyor Alvarez de la Campa.

de moda "MARYCEL"

Anib motiu de l'arribada deis Sn,metents de la comarca de Tortosa,
el Centre Comarcal Tortosí prega
tots els socis i fills de la comarca de
reunir-se al local social. Aribau, 2,,
entresol &eta, avui, dissabte, a les
deu de la nit. per anar al baixador
del Passeig de Gracia a l'arribada
del tren mixt a recollir les bandares per dipositar-les al Centre.

JOIES, VERITABLE OCASIO
1 objectes usats de totes celasses. Preu fix, TaBees, núm. 41
INAUGURACIO DE L'HOSPITAL DE LA MAGDALENA
Altir a migdia va celebrar-se la
inauguració d'aguas: hospital, que
esta situat a la Sagrcra.
Si bé les obres no estan encara
dcl tut acabadas les que s'han realitzat permeten enderinar la importancia d'aquesta obra bene.fica. que
constituía una necessitat per a Barcelona.
A l'acta de la inauguració van
assistir-hi els individus del Comiti:
i administrador de l'hospital, el sotssecretari de Governació senyor Martínez Anido, .l'ex-miniatre sie Poment senyor Pertela. el governador
senyor Lossada, i altres comissionats de diferente institucions.
Tots els concurrents es mostrareis
altament satisiets de la insta Nació
‚le les obres.

Calefaccid ideal
ESTUFA J.

Al.

B.

ValAnria. :t ;6. Tal., fors 7;7 S p.
Becada naludatne, eafl LA GARZA.

INSTITUT DE CULTURA 1
BIBLIOTECA POPULAR DE LA

DONA
SeeriA permanent d'Edueach; i Ins.
trurrij. — Demä. ditunenge. a les dos

del mati. examen; final,: de' primer
curset de clactiiografia. Dilluns. dia 3.
comença el segon cura l, dactilografia.
per»,nn.-er Refigió i (suite.
—Derna, diumenge, a les vuit del matí.
missa rasada de Comunió i divendres.
tEa 7. 3 (10: quarts de vuit, missa de
Ceriurti6 amb platica i exercicis del
primer divendres. Dia P. .Tubileu de
la Purissima A les vuit, micra caelada de ComunitS ganara , . Comenca la
novena de la Purissima.
Clame rie Cuina — Dies
feiners, de, vuit a non del matí. Llista de la semana: Dillutuis, breit vegetal; di:narts. Ilenguaslas bullits a
l'holandesa: dimecres. Pits (le calina
ami, salsa suprema ; dijous, flan, de
ratates i espinacs: divendres. gelatina
de pollastre.
ota. — Poden assistir a aquestes
iliçcsns tmes les que el: interessi tan:
si són com 515 SiSeieS de l'Institut, eatisfent oç ptes. per in tiquet que sale
aemeträ a l'entrada.
Arui_ dissabte, a les sis. s'inasseurara
al Camerin, carral- dc 'a Corríbia, 7.
una exposició d'obres del pintor set/y-cm
Cisnes.
CURIOSITATS
Llcgini d'un collega d'anís passada:
"Ele socis civils ‚Id Cercle Militar oferiran al general Primo de Rivera durant l'homenatge que penaen
fer-li una espasa que pertangue al
general Manuel Paria i Rodríguez
de Alhurquerque, que fou oferta a
aquest segons inscripcisi que porta.
cii conuncinoracid del cos d'Estar
de 3 de gallee de 1374, i que, al seis
valor intrinsec i artistic, uneia:
töric, recordant un fet que tantes
analogies té amb cl realitzat pel ge-

SOTS-OFICIAL DE

L'EXERCIT QUE SE SUICIDA
A l'ofizina del primer ~madre del
regiment 1c dragona de Nurnincia
Va suicidar-se ahir, disparant-se un
tret de pistola al cap, el sub-oficial
En Joan Besara Roig.
S'ignoren les causes que l'impulsaren a prendre aquesta extrema resolució.
Instrueixen diligacies sumarials
les autoritats militar,.

FIRA DE MOSTRES DE
BARCELONA
El Consell de Directors de l'Oficina Nacional de Relacions
Internacionals de la Illa dc &sha ha acordar oferir 2 la Fira de
Mostres de Barcelona la delegació
oficiae i representació de les tire,
que se celebrin a l'Havana organitzades per la dita oficina per a les reglotis (le Catalunya i Arags's. La importancia de l'oficina cubana ea
gran. Efectivament, cl n'are vinent. i
sota els auspicis del Govern cuba.
sortirà sie l'Havana una ExposiciOEira Circulant de productes de la
¡lb que arribar:1 a Barcelona per
manifestar-se en la noatra iCirs,. El,
industrials espanyola tindran ocaaió
de posar-se en contacte arnb la Directiva de la dita Expoaici,",-Fira cubana tant per a l'adquisició de primeras materias con) per a In venda
de producses manufacturats.
— El t'omite d'Exposicions i Fires, creat pel Criaren' Erances per
regular Eassist nhcia deis exportadors
francesa; a aquestes importants manifestacions econ'simiques ha organitzat una sota-comissió. que s'ocupa
especialmen tdc la Fira de Barcelona. considerada pel Consite corn tina
de les que tenen raG d'existir a Europa.

g
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Podeu comprar calçat com
de franc, Espiéis--pletamn
dld Bazar, 71, Salmeren, 71

Joø iiii MINDS 112iy

IA
DE CANVI 1 BORSA
PASSEIG DE GRACIA, 17 l•
Complitnenlació d'ordr es N
de lloren en valore al comp.
tal i 011 trnmedes estrangeres. Intervenció do contrae1,1 1 tes contereralls i pri,stees
Vi sobro ntereaderies n
it lora; anturcripeions a emele.. ele.
1111
Direeeló telegrafies
x
fit
"NIARGENTE"1
rJ Telefons: 445 A. i 498 A.
g

AGENT

2

4:1

Forn de Santa Rosa

BRUCH, 74
Dolços exquisits. Pastos

seques per al te. Vins, lieors, cafes i sucre.

Casa de «Inflama

NONELL GERMANS
CARVI : VALORS CUPONS
Rambla NI Cantes, 14

e ed

Bodent Bhstnss, Se Al
I i

el $eu Gran Xampally

LUMEN

it .el millor de produce
r diätilietemer
natiöffigl, elaborat a les seves grans caves
ele tesseeix .Societat a Haro
SE SERVEIX A Td rs ELS HOTELS I RESTAURANTS
I DROGU=RIES
-

o

VENDA .A

IDEAL DE LES SENYORES

otes d'Esports
d'aquest mes, tres provea oficiala d'entrenamont dala 50,. loo 1 200 mares,
respcctivament.
Entre e s "palniarés" danys anteriors. figuren noms tan famosos com
won der
Poescke, Guirauel.
den, Cuadrada. Berdemäs, Jiménez,
Arruga i Roig.
Amb l'excellent tot de novells nedadors que s'han anat deseobrint. r.o
seria d'estranyar sorda el vencedar.
que ving ttés a augmantar amb el san
nom la Ilis:a d'harois de jornadas anteriors.
estan 1ien o...Z:3 e's que sagueixen el :anvinant dc la uretra na , acEt. augmentant amim aixa l'interés que
es concede iX aatilleAd fasta. ni:-...a.1xedora de preferent atenein.

FUTBOL

EL PARTIT
B.\ RCELONA - EUROPA
aquests dies han estat cona, les visites ,d'aficionats a la
ab : 3 Catalana, per tal (Emir atrades per al partit Barcaropa.
o aquest molla la Federació
e :.ls esmentats aficionats
te n genera!. que a les seres
ne› és del tot impossible facierarades i localitats. per tal com
asad repartidas equitativament
e ,:s caretas esmentats, rasar-se Unicament el nombre (Vendes reglamentäriea per poaar a
vent : ., a les taquilla!: del cautp el
del aartit,
as.
. les taquilas de la tina del
rc iluí un nombréta contingent
as per tal d'adquirir :a coren:rada del partit de demä.
atut que hagin adquirit localitats
ruin proveits de la correspoearada. seis retornará' Eimport
.r.ala del camp a Mora del par-

REM

REGATES DE NADAL
Per al (ha 23 dal que som el Club
Nlaritint *de Barcelona anuncia 1:1 c e
-lebraciód'gust:,eqindra
lloc a les onze del mati, el programa
do tes quals je cont segucix:
Primar, Uds a (matra remera en
punta i timonee, per a dcbu'ants (locala Trajecte 2c550 mitres ami) un Tirata.% Premis: medal es de "varmeill"
d'argent ; come.
SeC011.-011lriggerS a quatre remar,
(tocata Traiecte 2.1,0 metres Pr- tni‘:
a "Copa Nadal", cedida per N'Ar•ur
Sedé,: 2. Meda l les d'argent: 3. Medallas de catire.
Tercer.-Canots de passei g a un reinar i n11'11°110' (SOcian: Trajeo,: reate
marres ami, un Tirat g e. Premis:
dallas de a verme i ll" d'areant i coure.
finqué. - Skifi (oca!). Traje-ate
2.000 metres. Pr . .ris I. "Cona Nadal " , cedida pel Comité de rem i madalles de "vermeill - , dW. 2.0111 i estire.
Tcara les copes sial "charanga s ". rep ita dé-as-er g uanyades per quedar en
propietat dafinitiva doa anys segail,
o tres alterns.

causa de l'agornholament sorhavott d'intervenir
tiolie L, a cops de sabre.
visita:
un
grup de jotas. els
Ens
pesaren el; manifest qtta amb
i c sic es diu que no hi ha cn• ells harten presenciat com un
. les venia a un preu molt
7 al fixa: a la taquil a.
ann la queixa a qui corresper tal que no tomi a succeir
:gua!.
SS.

Ea c s tat imposada una penyora de
pe . aecs a la Federació 'Catalana.
dliaver venut mia entradas 12
qn corresponien cii el partit
diumenge pas,at entre les salen: cdalana i guipuzcoana.
PRESA DE POSSESSIO
no

protestes al pdmlmliz i al, jeteadors figuercnc s. La guArelia nisil hi interv : JI-

pir dues vegades.
El Ramita de Eencontre frat d'ema
pat un no'. aconsegnits al primar
_
gtee

VILAFANT
Diumenge passat se celelträ el
primer encontre (le campionat entre
el Vilafata i EAtlétie Club da Ceträ.
La victaria fou' per al Vilaiant E.
C.. andt el resultat magnific (le 4 i
o, desprea d'un partir molt correcta
per totes dues parte.
El primer g n d ion tnarcat per
.1micl. als dos Ininuts de joc: el segon i quart,

DEL F. C. BAIICHONi

Al. TEATRE COMIC
Al (atad matinal que s'efectuarà
detnä al Teatre Citrina. els aficieciats
esperen arnb veritable interés el comban revaija de Sergi - Anderson. el
cumtific italià contra Sanxo, futur
"as" català. Atnbdós porten un fort
entrenament per tal d'aconseguir la
decisiva vicaria.
Completaran el programa d'armeat
interessant matinal; Cecil contra American : Febregat contra Mulat i el petit Iluitador Difigencs contra YouitgCiclon.

del senyor Ernest Segura Pérez.
la qual ens assabenta la seva
possessió de la Secretaria
• C. Barcelona, pel qual amacieriment el regraciem. tot de,
avali forces encerts en el comès
a u càrrec.
IIPIONAT DE L'ESCOLA
D'ENGINYERS •
b ir Migue lloc el partit entre els
deis cursos segon i primer.
El partit despertä gran interés,
que no se sabia si els de segon,
quedaren campions l'any passat,
ien ressistir enguany la formienmanta de l'equip de pri-

CICLIgible
LES TRES HORES A L'AMERICANA DE L'ASSOCIACIO DE
CORREDORS CICLISTES

El partir fou molt emocionant i
ritt a gran tren; a poc de comend partit En Lorca aconsegui el
er gol a favor deis de segon, a
iettaencia d'un penalty. Paró a
atea que transcorregué el partia
algrat de l'esplèndida defensa
ir segon. l'equip de primer
nseauf imposar la seta täctica,
lita sis gols, o sigui que els val1 . ictOria per ti a
Si molt imparcialment, En

Dama. a la tarda, a ¡es (matra e:1
puna tindrà lloc la cursa ciclista da
tres horas a I.Alrlerkan a al Val:airara
de Satis i a profit do la Caixa datuxilis de resmentada entitat.
Maurini Regnier. el cientific corredor francés qua tan vistosas curses
ha efectuat durant aquest any a
ea, Itàlia i Bélgica. ha ofert el seu
concurs a aquesta benéfica cursa. el
(mal junt amb Salvadó. campa', comarcal de Gavà, formaran un porentissim equip.

TENNIS

EXCURSHINISME

'3X • RS DE CLASSIFICACIO

per Arleat, i il tercer per

TEATRESG ran leatre del Liceu
Avui. nit, a los Mou.
do gala Mora en
honor tic SS', AIM, Chau Anféts i
euel e v u Vie e lieria.

L!flpera El bar-

,EI barret de ciaseavelle,
tiadurcid d'En. S'agarra.
Juaquini
de Paulor,
Montero; admirable interpreta
cid per les' setiyores Barú,
t'era. Nalart i Feerändiz i
senyots [biliosa i'Estrems. ES
despat:ca a romptilduria.

si rdee'infi j l • aplaudit tenor
Jeta ti ansia.
iti.tetetteerretteete4+64.644*
;

TEATRE NOU

I

LOCALITATS
1133'1ml-se oren el Club
Ileporliii Europa a celebrar
tilCamp de Les Corls el parit de Gampional que s'amilicia per ti! tila 2 thr de:sombre, eonveninl els dos
Chiles a repartir- st el taquillatge, es veo, per con-

srgüent, el F. C. Barcelona,
en la necessitat de no poder
distribuir les localitals d'abonament.

e

Gran companvia de sanosla, opereta 1 revISte8 Os
PEP dlei.13

.\\111. dISSaBle. 1al1111.-

pel

pidar,:
CANCION QUE NO MUER E
ro e 1 ,11.:.1.1111:
v
.N11, eill e.1
1.1:1 moral:Pm .

6xims diumenges dies 2, 9 i

in

Nil.

LLIURE
ENTRADA
AVUI - TARDA - AVUI

I Des de dos unt:rt3 de eual re. colossal programa de varietés
.
59 BELLISSIMES ARTISTES, 50
i la auggestiva i genial

CHELITO
Nott report o ri, Ittxds vesluari

I U NA PESSETA
CONSUMACIÓ
les den, 17 represan( a o t da 1 gi andit'ts e xi t äs

1 ves

Cinema Princesa
Iree5 feen 137l

pestuma ite . 1 literal.

actea,
Unta

elal Olmet. -

Ill11111011g.... !arda, rettlr011ie..u

Para pescar un novio El
duelo Pérez-Gema. Nit, El
duelo Pérez-Gómez. .\ van:.

64414.64444.4,044.04.4.064

ELDORA DO
Gran com p an y ia de garniel'
do JOAN VILA

A\ tii,

lamer:el d'En Juan lionafe.

ncl. pi ourama &paria; Fati, a
la cuina. ihil'S 11;10 a de broma;

Distracció de milionari, gran-

film de gnu' iu.nitmmlent,
lerprelat pel notable actor
Georgo .1 rliss; Opera improolaltea, as a munid e Atrito : En el
trapezi, grana atrarcions. -De-.
nil, 'estrena de' la tercera

jornada de La ciutat sagrada.
lot gratis estrenes.
44.+64,444.4.****41444444. .

21i
.( t;ii tredui-

Palace Cine

a :les 330. Nil,
Aval, dissable, larda. ;u las
Cine. fehl e e n)Bs

El capri-

chito. El sainet en dos actas i sis (tu:otros. tia 'Jai:
(le Vargaa, música del mes-

tre Alonso;

SOLEDAD Y C.'
Nit, pan festival organd-

a las 930. Companyia Pepa!
Fernändez, de la qual formen
parl Carme llantos, Emitto Alapont, Soria !tomare. Teresa Mas
i el prodigilbs Fidelito. Obres:

Tarda. El cantinero del Tercio,
El túnel, La alegria de la huerta, La suerte loca i progranai
:tul (atta poi Fldelito. Obres. n:l.
Serafín el pinturero (2 uctes),
El cabo primero i una part de
Programa per Fidelito ',prcus
ja oftellM11.

zat per la . Cooperativa "El

ELDORADO

de cases baratas. Detalls
per eariells i programes

TFATRE NOVETATS

I

CIRC IIQUESTRII
tPsn romnansta Internartontl acreDAtice, rqUestro. eemica I musitad. Direttcrt lar. Jamas,' flameas
tarda. a dos (n'avis

de cine, matinee especial a preua
econnmerS, I net a a les deu,
Estupenda .programes
en els quites • prendran part totes
les notan:letal, eme ae. tteen en
Iaque›. t • teatre.

liuda I Mi, dues extraordenarles funciona, dues.

Dillinelikre.

din 5 de deselobre,
grandiosa velltada ele BOXA.
ES despatxa a Cumptaduria.

Dimerres,

t

1144444454.644444441 1.4444.0
sueue444•604.60.04+04446~14

Gran Teatre Espanyol 1

* .. * PERE - nansa,

A•10.

da-sable. a dos (piar ts
e.ene:

Entrada I len e elea UNA ' nesseen.
El. PRIMER •ITLLET 'DE BASIC
LULU... GARCA-LA PER MII
MI a les tei, e,le,01111 n 1% . 111 teatral'

la !lavanda d'amor
de atiesa. daserita au 5 episedls

Avni dissable, a les ileu de
la Mi:
GRAN FESTIVAL
ttrgattilltat to‘r la

Cooperativa "El Siglo"
pera la construccIS de cases baratea. Representació

•xtraordinària du .

la sai suela en tres actos d'Au;-

ton t Paso i Ricard Cunealez del Toro, música del
nieSlre Pou Luna,

LA MOZA DE
CAMPANILLAS

‚cOrsiMilS AELE/0-ra4

tarda 1 tu, la tortuosa comedia La coloma
ta rúlnlea Mara manejable; la
A.1111, dIsabta.

Instructiva Malta i Gibraltar, 1
tercera Jornada de la colossal 55me, basada en la famosa nosella
de ~merla/ Eugenl SUS.
Els in:sirria de Parta.
1144

4444~4+.+341~e~444

Diana-Argentina

Excesior
- --

per E I Pronos.
MARIONETTE8

Roser Leonis, Felisa Herrero, Roser Ferrer,
Francesc Gallego, Ricard
Fuste, Marian Ozores, Cae.
les Rufart

artistas

Decorat nou

deis reputals eseraiigrafs

Butbena I Glrbal

Carmona I cuplets pe/ la
simpitIca artista

retunclIETTES

gratineasrms
aus. aaars-ri14444.1140

4.0444444 1444444444444044+

TEATRE COMIC
Temo...1.de d'Ultra... da 1528-24
Compan y la dramätlea
',masa . CAPAR()
Asad. 111›sable, ult, a dos nuarts
de elan entossal programa. Dos
tirantes de gran A%11: I. El prellar
drama en tres arte s , de roaquint

Teatre de l'Orfeó Graciene

Auditorium, Aettlries, 83

Companyia de l'Esludi Cirera.
-Diumenge . 2 do -desembre, ,a
.dos quatts . de . eine farda, la s ra.

44.04.64.•4441444484
/ Monumental - Pedró
Walltyria
eles sabte, Vistoso, M9,16
eapetof El testimoni defensor; La

treta de Garrisont La cabanya de
l'ensile Tm; Dia de atase, per
Charles Ihaplih (Chaf1011.
neun), dloneene o . sessi el
efl t a t. Nel, Vidoca, VI

El jurartent.

matinal

iatia Catallerl.

b+ftelleftele.4.4140444+044

1.6004444.00•000.0.000888

<Piar%
a v al. Mie s sess i ans: a
de cinc de la tanta i a un quart
la
int.
•
liP1/
th
ib
aEl.Ecei0 1.511'111E
Actualitata adunara; la (Iti emula
aostmtut, per P. Mes.tuser;
tu prer11,44 rt n IlL&ICI ata Pitteranta

g 114 E S ---

C

..~.4~n•»*«•o~

CO

L ISEUM

Corta Catalanes, 585 a) 5118
Totalon 333 5 A

Itialto Ele ulle dl 'anima. per
Elsie Fetuus s on; Ferie de la torra,
elnertiela 'cuna ce.ineea Arribada

Saló Catalunya

deis Rete • Roma; e s t t e straortnitari nie Ela doe sargenta francesa.
>aguas la laueo ...a ol,ra 1,111a1 del

GRAN CINENIA DE MODA
Notables 50(101 I orlo

rnat0K 11101.

rb,..abr... poruollil0 dla eled
1 r0111111/ablo

tnniIimlln

LES DUES APENES
4.000 Honr es prolertalit-Se sentors: admi r abl e areaaia it.. liban
I borOlhy 11141 tOt harrololla admirara la enes gran I monumental
per:hada: Lea dual trfenea.
Evite
ala

*more d'una vidus, cómica.
Muleta Patito.

Dilltins timm

PREUS:
l'hataca de pretertncil, 1 sama
Entrada aonaral, 60 cAntIma.
Pee mA. n la (uncid espeelal. etttrena da la n• OltIOdoi det Programa
*Aluna La reforma d'un m'en, per
tu inetediable leeerothy

altra gran estlevaninent

Ti.. al pala de lea temseMata.

uarrera ereactó de Mary PlcIviord.

4re***044.0+114.044.04.~

intaatta.

•
JUAN JOSE
II E s tree na en aouest Patri. de
freneeeloteant drama ell I artes,
ADULTERA Y MENDIGA
(newton/e, tarda I tia: Juan Jemi
l'Adültera y mendigo. Dellenes, tarI
da: La noche del 'babado.
Dlumenre. M11111111 110 bou:
URDID centra SANGRO

grada, 2; Varia del Cuma.

4444444444444+ 0444444~

na u Matan

tarda a les 4:
PER TRES PESSETES

aa, La paloma blanca, Charlot
1 el comta, Marit manejable.
'leatres Trionif i Marina
i Cinema Nou
.1vni, Dentista nerviós, Bona
urdes, VIdooq, I: La clutat sa-

ROSER LEONIS
que en onsequi i per deferneia a l'enhlat organitradore s'lla preslat gusloslssüna a eferir aquest
FI DE FESTA

Nlaguillea pre sentateU. Apruplat des
(oral deis puitors soltor... 'habalerneä ellennenge.

Avui, dis g abte, tercera jornada La ciutat sagrada, La intru-

enmeló dels inttaleilfsaiins

E>TIIENA de

a

GRAN SALO DE MODA

mieeeeee.e444444~444.

Siglo", per a la construcció

A

selectíssim

interessant. ettinIatia etrainitliea,
tinte rpret atla ad mirahlement per
lt sinuluìtl bit ant-sta Enid Ben-

.+44.4144454444444444+1144.0,
1[1111[ !MI

diasable.

programa. La °letal sagrada,
preciosa su1ser2s0ric repartida
en set jora:Mes, prujectant-sq
tnt segona: El tutor de LaUSII,

El dueto Pérez-Gómez, obra
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quart tronzo Raphittli-
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t talud.

ENTRADA L.L_IURE

de vuit.

tutl

dote. gran muda. La casa da 4

PALACE-REVUE

na

et . eacia Joan Bonaft, u t.
al qual fou escrita. Ni!. a

Diumecgc. • Imite . a dos
quarls de tittutr,, EI tiempo de las cerezas, les sis,
espevial.
a les

BUTACA

Lu

i'i,mz steea.

EL VERDUGO DE SEVILLA

les den. ;n'imito:

Lmi&..438 DE SALUD

TP 'non 3noo A
A\ tii..Iis›,iw,. lauda. a les eine:
LA CICA
i ELS ZIN-CAL03
Denin, a dos timo Is da guaira,
el magnifit . e-pertaele en tres
notes i nou tittailr,,,i,-4'En E,Acii
i Torres: El príncep blanc, preu
popular. A n Itts qua' is de Si2.
tontona a Romea a entre: la y oini. dia en &pudre ¡tetes, de gran
broma. II mi Pons i Pagés, Ea
Joan Bonhome. Nil, a les deu.
la graeloatt (atinada.' en dos el,:les. d'En 'N'alltilltjano. Don Pau
dele consells, i al fu tan idable
f. xut do l'obra en dos artes del
mes cidobre i discutit dels autors moderas, ea Luigi Piran-

s

tr
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El tiempo. de la cerezas

pululara vega la tt preus

Nit , a
El Grup Excursionista "Marathan"
VELL I NOU
farà diumenge una excursiA . 1 1 atinaren. Nostra Senyora lvi Coll.
a
rgas
Para Gda 1.
Font d'En m
Lloc de retiniA: Placa .le Caallu- 1
genial
itya, a le; set del maní.
Ire gran; quattroa, 1 vota a filial de festa la
• ••
estrella
El Centre Excursionista "Rafe! CaCHELITO
sanova" ha organitzat per a 1crrä,
diumen g e. las següents excarsions:
adjunts senyors Guillen'
Reunió: A les 5'3o (LI retad, a ;esItatufa diunielig e a larda i nil.
=tre Joan Soler. assenyalant-ae
tad& del Notal.
.PALACE
- REVUE i CHEUTO
a zt. ^a ordre (le je per a avui:
matinal
a
SanExcursió cbllectiva
quarts de tres: P. de Satrits
Reaparició
ta Crea d'Olor& i Molins dc Rei.
Dia 6 de desembre. Gran esdevenutient at l istie.
-Im
J. Ernitrodrata.
Reunió: A les G3e a l'ese:te jó fi:.
artista
Barcelona
miel
fainós
i
aplatiolit
a
a
P. \Va lace contra C. ',Apea Sr:.
EarrncaTrils de Catalunya. Platat de
Contra T. lttalaret.
SACHA GOUDINE
Catalunya.
ii
contra I_Stagnier V.
• •r
tittas da la malinatla. mi
thaaattl e , ni &a quarts
citarte tte quatre: G. G-tdó
FESTA
L'A g rupació Excursio nista i Depor.tla. CABARET DEL PALAcE. GRANDIOSA
'• F. C. Wit.y.
tiva "Joventut" celebrarä drinä, u 'es
• contra J. Soler Call.
CIIELITO
Fu de la nit. junta general ordinä11. Sagnier contra J. Soler.
prenent-Iii part el faniös u ntltseut ulule rei • de la Mataitza
ria per tractar tic la renovaciO
Ravira contra J. Surr:bas.
Brasilera
vidas
als
cärrecs
ile
Junta
i
d'altres
Arnb Eabjecte que puguin ¡mear -se
BUENO MACHADO
e: partits assenyalats. el ju'ire år- as , umptes de notita impftriäncia. per
i toles las arlistos da PALACE-REVUE
tal cenit es prega als socis (tue mm
rec arda la necessitat de trebar-sa
cte.
es
sa,
Rumb
a PanYola,
ngles Rumba france
iaarbes a la pista a 'hora merco- mangan' a lacte, el qual tindrä Loa
R umba a a,
l'estatge social Corts Catalanes, 504.
ti
nue aplicar el w n anal)
• a•
La Secció Fotegräfica del Centre
NATACIO
414440444~444144444444444444444444.44444444444"441
TEMPLE « LA
A
H
A A
Excursionista "Rndamón“ ha organim_
MItSTOCRATIC it
CINEMATOGRAPIA
COPA DE NADAL
n
zat per a demä una excursió a les ser,, tant propera 'la data d'amiesta
nEfaitee ie g Fn1111 ti:- letsTealeleleKes
te,. •
•
res d'Olérdela sota aquest ameran:
tlf •letniroratla. Triennt de la
ti - ui
ca vaya, una de les mes imparu; III dis s abl e . IrrtM
franca.
Sant
Mitituel
rfOlérdola
Lee dues brfsriss, un deis Mea
ireintn,
e
D.
IV.
Vila
.
en
ee
elal erran elere
leaurten
eg enmenea a oh,ervar
en l'Obra ele A. D'Ele:,
tplpnefino, ma t ai l olad a la tostarla de Franis
fon visitaran els sepulcres antropoen una de les eseenes
1 nostres nedadors rt deig manie M e+ relleu mine:se a ja 15 tiple
Par Ita da tintiniara
n eo v:enneeeonenets
morfas, sitees ubrica. etc.), Canyelles
s envorela Conceeterló
de
la
Cena
:
d
e
eutee
la
ex p
enes
A a la pijota de narti a ipar a 'a
Deree lnY Mari : 1111111051.
1.111i811
l'ainut ,.. subl e ve) 11110110 01/101.1 die les IrCrillailei
i Vilannva i Geltrn.
(11111 es prestada:
Iota i n orillorarlO;
tiza. essent menor l'interès (le itrer
artlStes
tes
Moneen). luxe.
Surtida: Baixador del Passeig
Vorltabl o devess all
rs
per a :es abres curuna aldea.
amere
Ele
tanta
Actualitate
Gaumont
I
la
Complet e n rl programa
coleasen ',enfrena, per tal que no
ar: formaran part d a l programa Gräcia, a les 618.
1111/TA.-11 0 a 1 11 al Ilar nr neetrat ge • d'uque s ta
*5•
pellIrilla L1141
era. Dores de proleerie5 IIO
j,,,,jaelar,1 sana
¡mara,
peruj
Pa solema:tat natatória.
•
a te ti goarg d'o ...,
duaa allanas: tarda. a len ntlart (le sis: o m l.
in Secció Permanent d'Esports i
ele prenne.segnenka:
XVIII r' egada portara a la
Duran! els Me s ifevItelelret; (fan ..• sta Bala reglinn
de Cultura de
General: UNA PISIIIM
Excursions
dc
Elastilat
nidal
OYES
PEMSETES
P
******
tió
Barcal
t.
a
ca el Club de Nat
drena, a la sessIO matinal d'onza a Una, e%
s%-'ui.ells s aln e , ele sis a viles.
la Dona farä demä una cxcursió a
dentä.
especial de les aLS
al niel del -diu d Nadal. anuest
de,tnatxaran mitagurs nonn-rael e s per a la sessid
di la sesSh1 matinal. la mamad. beta% obeeSant Mita (Rubí). Pren de l'excurIMPORTANT.--beniä,
Pianan alivrrn, que cada v^gada
prasma
d'un
gluhua.
sorprenenl
1111
nidada
antb
de
reunia,
pessetes.
Lloc
si6: 2. 25
estrena de la super-prottneeM (capitouto • Nie wdsgiass ;exclusiva),
ad luirint més gran rallen i
0111555,pels
m'usuta artlales americana Resalo Luso ;Jareta .11plybejt,.
ta ve ocupant-se preparant per a la capella de l'Institut, per oir ms
DE . BARCELONA L. T. C.
Ãrn dissabte. comenearü a jugar, :lita de Cuncurs (le classiii• : Barcelona L. T. C.
Tal m vàrem anunciar, ha reunit
esas un gran lot (Einscrips re :es quals shi compten les
ir rs jugadors del club. Dijnus
5 al sorteig deis 49 inscrita,
ärbitre senyor Antoni

AvuL . dissabte, larda. a
quart ;le sis, la
comi, dia en tres antes. d'Earie (Jarcia • Alvarez i

dissablu . tarda ales
minne 1 udo popular:

.‘vol. dissalne

I

icitipuiaus Je taima.
Gran companyia de comedia
ALBA - BONAFE

Companyia de Comedios
1- f tu''

tarda t litt, oregranees emossals. La fOrmosa
media La coloma blanca; la peRIcuita cómica Mar% manejable; et
precia3 timm Melancontre; la grandiosa fellfctila cómica Dia de je4a,
per filomena charlad, I Y Joma«
de la sensacional partícula di
grandias are:Imana 6IYOCCI.
Anmut, (Usen:g in.%

Teatre Barcelona

Teatre • Poliorama

'

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Rohèmia

4444444,604.44444,04....e.

lelmeeleeedereememuma eneällffler....7e

PALACE
PRINCIPAL
Direcció artistica: nanuol Sugraiies

•,.

Musa comedia en ll'eS artes,
d'En Goldoni, La malalta
crearió de la seityora Vat..elttiilaila per tota la cualpanyta. Itiquissim .vestuari del
segle XVIII de la ea*a. Peris.
Magnifica presenlació. 1 el saiqet en un acta, de l'Apeles Ntestres, La barca dele afliglts.

0•044060004.04.1460444.0.804

ber do Sevilla i danses del Princep Igor. per aquesta • futteia
quedon 'mis els pasSes de. favor.
_I tema, larda. Manon.Lescaut.
. 110.Itt 11 n 1111ä. fundó.
- Itilltans „
pels
---Dirnaris. la traviela,
ii uliltteu j
célebres- . tu'? «1 e'

Alma En Sala n:-arcà un altea gol,
que ion anullat per off-side.
Esti • ana .1 l'asaa'g d a solI;equip vencedor s'arrenglerà de
lit•t
la segiient manera: 'l'alternar. Bosch '' EL ALMA CE LA COK-A
1. Serrats 1. Serrats 1f. Torres,
u coosl role.% sellsarleeleal
Bosch II. Annel. Sala. Anima Atad,
Ea Sevilla est à cl amor
Quera. L'arbitrc, senybr PratsdeTala regular.
.4444+14 +14 1 S141,41.1~~
Diumenge vinent cl Sporting, de
Iluitarä amb Eequip loTeatre Català Romea
cal.

BOXA

relnd una atenta comunica-

1s Espectacle

DE FORA
OLOT
El parte ile eampionat que eslava
anuncia m p r u diuntengz va conv:rtir-se itt ann-tós •per acord dais calman, i &drama deis agrias. pent
-dita n-no va ore ctear-aa
destetad per 'a EaJeració Provincia!.
Varan etintandir. denles, Ci aqueat
sentit. l'Empe.niene E. Ca de Metieres,
l'Olot F. C., n a iant-sa tui fert ti a mini de taquip loca - , si hl ele liguecenes es defausarett mota sobre:s.-bit/in la defensa. Els nostres jugarea
molt desmaiats i amb poca decisift,
principalment cl primer temps. Ea (I
segon, estignicren mes ajustats, pera
que'cnm desgraciats en rematar.
La primera part fea arbitrada ami)
aneen ra.1 senyor Capdavi'a. (Vaquesta,
i la saetilla. pel seuvor Cali de Figuares. e' (mal ho fett desastrosamant
i amb marcada narcialitat, que motivä

TOTS ELS COLMADOS

Fábrica de froluctes Cträgics
Beleles de Vol éncla 1 ate.
cles de consta OCCIO

e444.08044~0•0•444~44
Selecciona Capitel'

1111111111

/ Una pelicana distinta de lee
eres
._

Casimir Vicens

COeCERTS..

5080
FAbie lea: Cerrar Benavent

Plau Música hilaba*

Despatx: Tallare, 72
Telefon A.

prop de la Traveseara de

Sana)

IgAgc

&LONA

Drinä ilinmenge, a dos (marta
do sino larda
«amoldan.* lile
MIMO 'Mear

Offlort

tabiOle

->

▪

•

,
.4.844VAece

1c dErallUntedBlatersese

.

Id de
noPeolo
.••••nn PittälIMIL
'Primen» audiciona de

it••••I• MIMOS soldamos 1 Ubres-bordo em puntares. Pro.
grambo 1 localitats: magetsem

.•
ie,

do nidales de la LIMÓ Mutdeat
Espanyola, t i 3, Portal de l'Ahgel. Condiciona especial. per
als senyors socia de l'Orfeó
Catalk

Can CULLERETES

12Ineteite. •

Taléis"

330 A

CASNUIENTS
ISATEI011
PIRA»

I

DE CASA

pati Blau

•
•

Calefauld

mis distingits modela de Paris i Lon- •
dres, i els oferim a preus tan modestos que
sembla impossible, sense que per això deixin
de rivalitzar amb els dels sastres mes cars •
.
1 millors.
VESTITS I ABRICS eonfeccionats com els
i teles de Gran Chic- a •
de mida tall
25, 40, 50, 60 i 75 pessetes els més supenors.
Tenim una partida d'ABRICS que
•
dem a 15 pessetes ; VESTITS i ABRICS per
confeccionar a mida des de quatre hores de
termini, a 50, 75 i 100 pessetes els més su- le
periors.
100,000 PANTALONS des de 7'95 pessetes.
Regint els mateixos preus confeccionem tota mena de peces, tant d'Etiqueta com d'EsdPls

•

•
u
•
•
5

,l

•

•
•
•
•
•
•
•
•

001 Dr. (limen. Rambla Pla Boguen;
DOM. 6, t.« nutre 110801101 5 ami
Sellan Impotencia. 8111111.
enmielo traciaMe
nts per el elle.
1111101 r8p10 de les melattlea asaetea:
Malrlu pell ruma aullaste'. (10n.
sane: Ost a ni de i it olmomica per 5 «aplane 1 ubrere.

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

FUTBOL

•
•
•
•
•
•

PIANOS 1 AUTO-PIANOS

NI EN - DORF

Generes de gran partida
o
a

SUPREMA. Palii0.»

a II u
a
is

▪ higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box•
calf, tall anglés, doble plantilla de cuiro

• 1 4"

a
la

50

(Abano carrer Dormiten! Sant

• II II

II II

Magnific vialge amb el termas transatlàntic

RE VITTORIO

i

jj

que orara de BARCELONA el 5 de desembre

a

a
•
ri••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••awa
_
-

Per a informes dirigiu-vos a ITALIA-MARICA

=o

el

▪ Carrer ANSELM CLAVA, 9 (Final da le; Bien)

•

is
a

PREUS NOTABLEMENT REBAIXATS
Luxe, ptes. 189-2 a. classe, ptes. 141 (drets 1 manutenció Inclusos)

U

• VENDES AL DETALL

•

•
•
:
10 pessetes
ia
CAMISES, des de
•
4'95 pessetes
•
MITJONS, des de
=.11 0'50 pessetes •aa
ELASTICS, des de
•
•
0'95 pessetes
LLIGACAMES, des de
a
0'50 pessetes
o
1~0 IMPERMEABLES, des de
111.
a
39 pessetes

•
a
is

:
r íes. parell
Tipus de luxe a enes baratissIms. Espardenyes amb Cola de goma, dea de 2'50 pesados parell.

•

U

PIJAMES, des de

•
a
a

Ç AT

a
il
a
W

•

14. Paremia elart, Princesa. 7 e pepenen,
farmactu de Espada. Portugal y Ameno:s.
Flores.

a

des de
C= BARRETS, 4'95 pessetes
= CORBATES, des de
0'95 pessetes

a
a

•
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BARCELONA: Rbla. Sta, Mónica, I i 3; Netos 3291 A.
MADRID: Alcalá 47; tolden 6128

FONDA SIMON
'LA OCA'MENJARS
A LA CATALANA

unica Cluda per a Salió
OUALITAT SUrPERIOR
Cr.lcat bo 1 barat. Tapineria. 29.
Sucursal, 13
FabrIcant: J. ALERM. MATADO

Francesa).

11 11 11 11 11 11 11 11 11

E.SPARThRIA, 6 - VIllttlk..HIA, t_
Telèfon 1378 A.

pET1TS ANUNC1S CLASSIFICATS
OFERTES DE TRENA,

,

A Catrina enduadernadora,
MITJA itecessIta. Escrture a LA PU1, ITA I, P.

es flecesails. LIC.:
MINERVISTA, LA lUIILICITAT.
d'animan I carros, que se ' 1 7
FERRER piga cuidar minore elee- ! •
Mes, per a lora de Barcelona. ea ne'
avenate per • corroaresulta. tic., LA PUBLICITAT, B. T. APRENENTS serles. es necessiten.
Escriure a 1A PUBLICITAT. 13. 'f.
sisal
martt
NATRINI ON, q ue el
jardiner o Bartola,
iaTe de ab 4b aus, es neceap e r a toro de naree1011a, e! nece•sita.
CR In " u, altea. k.scriure a LA PUBLI.
Escriure a LA PLBLICITAT, 5. T.
CITAT, II T.
es neceasIten,
VERNISSADORS y L'alune a LA CAMBRERA, e:sneaceCtginii,
PLBLICITAT. B. T.
TAT. II. T.

PRENSISTA d.rztcsAuerse EireLA
PlBLICITAT. B. T.

es necessIta. Leerte.

MAINADERA re a LA PUBLICI.

TAT. B. T.

per tot, es inmune. Ee.
MINYONA mime a LA PUBLICIIAT,

3. Ir

per e 10t ele necessna. Es.
Nyoil rl Muro • LA PUBLICI.
1AT. 13. I.
electricista, es neces•
APRENENT sita, nuanaant dotie
pessors Plaça Comercial, e,
CirlreSUL
falten per a

SENYORETES mantened d'apli-

CAMBRERA

PI BL1CITAT. B. T.

prtetIcs. es necees'.

te. Encame a LA

per

tot, ea Menina.

5
MINYONA k.scrture:
LA PUBLICI.
TAT, . T.

per • 10t e3 aeCmUltL Ila.
MINYONA churo a LA PUBLICITAT. B. T.
per a totes oeeessita. EA.
MINYONA mime a La PUbLICITaT. 11 T.
1prICtIra ei
113"«,a
MESTRE1,,,
res de, non cs"
t't'iPIICITAI. lt. t. eaalta. E"""a

a LA

es mesana reeria•
CAMBRERAy re a LA PUBLICI .
PAT. AY.

CAMØRERA
CITAT. o. T.

Prbetiel. ele neeenne.
ESertUVSS LA PUMA.

O revolviste

a Ittelalli.
,,-2111131E. re lietefilta.
per!arriare a
.,r1111.1CITAT. N. 7
Per a breaste. titte
PVSSfl
*A34 LA

glillCre.18.7.

carlo:1s per a vedas de senyora.
d'II a Le. Tarda. de 4 a 5. MOntrOlg,
principal., O.

CAMBRERA 2.4c,e.M.aErrirtlee:
LA PLIiLICITAT, B.

T.

vde de mobles,

DEPENDENT
Ennure a LA vileM7,4"kri.
-sTA electricista, ce neceoLAmpi ere alta. Escrlure: LA PULA PCHLICITAL II T.
praclls, es
MUNTA DOR
9,11% neceasen& Escrlure a
LA 1 . 1131./r I TAT, B.
ben
n Presentara/e,
emosIn. Escriu•
re a LA PLBLIcITAT, D. T.

MAINADERA

practleanta, de ala,
es neees,•tta Per
Escrliire referencles 1 preteusions
itrulf-4.is 0029

INFERMERA
MINYONA,

iisAnercicisisC.ITI:AsTcrivareTn

MIGcrA inTrie e:e22talkellnNZVIli,

CHA, electrIques d'autornABIls, en netos.
alta Earriute a LA PlibLicITAT, H. T.
per a taller de ron",
APRENENT es Itecesetti. grerunte
11 LA 11 • VtiLl t aTAT. 11. T.
pmnIsser7.
-Ber 11.11^4,
a Perla. es reman'.
saniute SM PUOLMITAT, a. T.

DEMANDESDETREBALL
opENANI vtrtficrel seimnillietalcel:) , de
ae /a pell. s'oferelx. Escriure a LA PUB/Ate/AL P. T.
per al reparllinent, s'ore.
reía. Raceure a LA PU-

A seca. es necesslIa. Larriure a
DID rm
LA PiPLICITAT, B. T.

COTXER

CORREDOR (cl.e,22,72'.1"rea,:jraene,;

VERNISSADOR,r't.:7,1,Ain:

1.A PUBLICITAT, B. T.

BLICITAT. II. T.

electricista, Ilauner I
vidrier, s'oterelx. EsCrlure a LA PUBLICITAT, LI. T.

LAMPISTA,

FORNER, ;,','_)2,7,11,,,,ktrir1,4 LA
PALETA

s'oferelx. Escriure a LA
1 , 1:11LICITAT, B. T.

LLAUNER•

s oferex. Escriure • LA
PLBLICITAT, 11. 'f.

rD s'orinen. aunare a LA
Cuoi 9.19
4 PUBLICITAT. B. T.
s'oferelc. Escriure a
1 . 1111.1iITAT, B. T.

TAT, B. T.

CAMBRER

necess1ta. Escrlure
LA PC111.1i1T1T. p . T.

APRENENT croev.tekstcorrinuare";°

AJUSTADOR rociador, s'otereix

APNENENT /z,j,.. a la venda de telde 14 a 10 nitro,
e9 urressita. Eseriure a LA PUBLICI.
TAT. II. T.

FOTOGRAF, 5';',AtereliX.iincirjrZaa.

itLsitraiTAsi'of
FADRInterànIC rartti

COSIDORA

que sigui modista, es

RECADER

PUBLICITA. II. T.

ElsIrlaunrepo a L'A'

CUINERA, (7221VilT,Z;m7T3
_
biA
necessIta. Egreltire
miNyo + Ir', LA PUBLICITAT, II. T.
.
CAMBRERA,
T AT, le, T.

MIG

•

radri fuster, es neresalta. Eseriure a 1.1
T.

COMANDITARI:"„.er
n eor 1n•7plitl amaerr.
p
xa. Eserlure 1 I.A ITBLICITAT, B. T.

es

D qu e cone MII les MIBOBINADO. taNelons 1 roan-

CONFITER

a

1845 pessetes

U

"

poluciones nocturnas, espermatorrea (pérdidas serninales), cansancio mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, verligos, fatigo
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con las
Grageas potenciales del Dr. Soivré
Indicadas especialmente a Jos agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
anos), y para Conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
Segall, Rambla de las
Visto. S pialo.

.a•
a

GORRES, des de

U

:CAL

(DEBILIDAD-SEXUAL)

11

SON FAMOSOS PER LA 55VA DELICADA
SONORITAT I BeettuRABSA PAIMICACIO
Veas ne Erraos iniacurall MAJO

11111••11111111111• II 15

i

IMPOTENCIA

Els nostres impulsos de competència ens
produeixen cada dia una xlfra més gran de
negocio, i a l'ensems cooperem a l'ona de bel- •
xa que ha de menar-nos a una millor situació
econòmica.

•
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HORLINE

PASSIBC DE L'INDUSIBM. 14 BARCELONA

quines, d'afaitar, perfuma, bitlIeters, earte. •
res, bisuteria, etc., etc.

•u

final cosa no es posara res a
la venda.

PRODUCTES

«orlas (atora progresslea per ala cabello Manea): 8-Depilatori (atila 1 boleado)t 4. - Polvos (molt drib e reltbl)j no-Cresa (evita les amigues): rso.- Aidaa lisISRMea (ea cus.
primita &mamas): 5. - Liad tkutry (sala adaarala pee
ah hid ra da pm)! 350. - Sanad (compeimits al Say-thum per
•
a regenerar cl cabell): 3•58.
.111paat mena Ibtablimeals DALMAU OLIVERES, 5. A.
Aidlla

En les diferentes seccions de la casa, com •
s6n Corbateria, Camiserla. Ca pelleria, Guau- ••
feria, Géneres de Punt, Mocadors, Bastons 1
Paraigües, Bisuteria, Perfumeria i Carteras, •
garantim sempre el preu més baix que el que •
vengui mis barat. La modicitat de preus no
ens priva d'obsequiar els nostres compradors •
segons la importància de la compra, tenint a •
aquest efecte un gran estoc de presenta: mà-
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CAMPIONAT DE CATALUNYA
Diumenge, 2, a les 2'50 tarda:
Barcelona-Europa
Camp del Barcelona
U. E. de Sans-Espanyol
Camp U. E. de Sans

LUD

fan devenir formosa, avellutada la cara; la pell
fina 1 agradable, suau com la d'un infant Els
Polvos d'Horlfne son el millor secret de for
mostea 1 joveatut.

port. Cambra, Fantasia i Casa.

ESPORTS - -

Sabadell-Martineno
Camp Sabadell
AM° de Sabadell-Terrassa
Camp de l'Atlètic
Júpiter-Badalona
Camp del Júpiter
Cräola-Aveng
Camp del Gràcia
Per entrades i localitats ul
cainp de joc el dia del parid.
Pel parla del Barcelona-Europa, els dos clubs s'han quedat amb el taquillatge, per la

Els POLVOS (HORLINE

Els nostres VESTITS I ABRICS són cbpla
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Ereparant.nos per efectuar unes grana reforotee, ens cal liquidar loteo les muestreo exintilieles a qualsevol preu
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El raid ma hialbnio de
Concert nit
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Diumenge, 2 de desembre,
CLAUSURA DI L'EXPONDIO
Repartiment de premia als
la prestexpositora,
dbncia de IL MAL don AnED1 I donya Vlotbnia
Eugänla. ExhIbleld de mantuviste elventa a la *moló
RetrosPootiva
Gran omiten do foca artlfi°tale
ENTRADA, CINC PESSETES
NOTA: Diumenge, 2 de
desembre, E.Exposieid estar á oberta des de les dues
de la tarda fine a les vuit
del vespre, • robant-se per
tant, tatuada durant el
mat f.
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Metate. Mes» Germaine. G, Portafer-

hose.

de 14 8 18 auys ro llamita
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